
Ketepatan proses pengiriman barang mempengaruhi jadwal pekerjaan lainnya. 

Just in Time: pemesanan, pengiriman, serta ketersediaan material saat dilokasi sesuai 

jadwal yang direncanakan. 

Pada proyek konstruksi, tapat digunakan pada pekerjaan beton, dimana material dari 

batching plant ke proyek sering menemui kendala. Mutu material menurun 

dikarenakan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan menuju proyek. 

 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MATERIAL 



Dalam pengelolaan material dibutuhkan beragam informasi tentang spesifikasi, harga 

maupun kualitas yang diinginkan, agar beberapa penawaran dari pemasok dapat 

dipilih sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang paling ekonomis: 

  Kualitas material yang dibutuhkan menggunakan tipe tertentu dengan mutu 

harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi proyek. 

  Spesifikasi teknis material, merupakan dokumentasi persyaratan teknis material 

yang direncanakan dan menjadi acuan untuk pemenuhan kebutuhan material. 

 Lingkup penawaran yang diajukan oleh beberapa pemasok adalah dengan 

memilih harga yang paling murah dengan kualitas material terbaik 

 Waktu pengiriman/ delivery menyesuaikan dengan jadwal pemakaian material, 

biasanya beberapa material dikirim sebelum pekerjaan dimulai 



 Pajak penjualan Materal, dibebankan pada pemilik proyek yang telah dihitung 

dalam harga satuan material  atau dalam harga proyek keseluruhan 

 Termin pembayaran logistik matereial harus disesuaikan degnan cashflow 

proyek agar likuiditas keuangan proyek aman 

 Pemasok material adalah rekanan terpilih, telah bekerja sama dengan baik dan 

memberikan pelayanan yang memuaskan pada proyek sebelumnya 

 Gudang penimbunan material harus cukup untuk menampung material yang 

siap dipakai, sehingga kapasitas dan lalulintas materialnya harus diperhitungkan. 

 Harga material dapat naik sewaktu-waktu saat proyek dilaksanakan, sehingga 

eskalasi harga harus dimasukkan dalam komponen harga satuan. 

 Jadwal penggunaan material harus sesuai, antara kebutuhan proyek dengan 

waku pengiriman material dari pemasok. Penggunaan subschedule material yang 



untuk tiap-tiap item pekerjaan mutlak dilaksanakan agar tidak memperngaruhi 

ketersediaan material proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuangan proyek perlu dikelola dengan hati-hati agar pada akhir proyek, proyeksi 

keuntungan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

aliran kas keluar terlapor dengan benar dan teliti sehingga setiap laporan berkalanya 

dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diaudit dengan tingkat 

kewajaran yang baik, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan berikutnya. 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MODAL/KEUANGAN 



Dalam mengelola suatu proyek, dibutuhkan perencanaan matang dalam hal aliran kas 

masuk dan kas keluar, yang disebut Aliran Kas (cashflow). Aliran kas memuat 

penggunaan dana selama proyek berlangsung: 

1. Kas Keluar: penggunaan modal, pembayaran tenaga kerja dan staf kantor, 

pembelian material, sea/beli peralatan, pembayaran subkontraktor dan pemasok 

pembayaran pajak, pembayaran asuransi, retensi, pembayaran pinjaman  serta 

bunga bank. Pembayaran Overhead 

2. Kas Masuk: Modal awal, pinjaman dari bank, uan muka proyek, penerimaan 

termin pembayaran. 

 

 

 



Beberapa bentuk laporan keuangan proyek yang dapat menjadi informasi yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya: 

1. Laporan Berkala harian, mingguan, dan/atau tahunan dalam bentuk rinci, 

memuat pemasukan dan pengeluaran proyek oleh devisi/unit 

2. Laporan akhir proyek yang memuat pemasukan dan pengeluaran total proyek 

dibuat secara global dan bersifat informatif 

3. Penggunaan keuangan selama berlangsungnya proyek dalam bentuk subjadwal 

induk 

4. Jadwal induk penggunaan keuangan selama pelaksanaan proyek 

 


