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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab, penguraikan secara detail mengenai latar belakang permasalahan, tujuan 

penelitian, batasan permasalahan, kerangka berpikir serta sistematika Penulisan, setelah membaca 

BAB ini diharapkan pembaca akan mendapatkan gambaran mengenai tesis ini. 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

    Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat besar dan memiliki 

hingga lebih dari 13.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan luasnya wilayah 

Indonesia ini dan kondisi banyaknya pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, transportasi menjadi 

faktor yang sangat krusial demi tercapainya pembangunan Indonesia. Hal ini menjadikan 

perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah Indonesia menjadi tidak merata, terutama di 

wilayah di luar Pulau Jawa. Pembangunan di Pulau Jawa begitu pesat berkembang dibandingkan 

dengan pulau-pulau lain. Hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan, pusat perekonomian 

hingga industri terpusat di Pulau Jawa. Dengan terpusatnya perekonomian dan pembangunan di 

Pulau Jawa, hal ini menyebabkan proses pembangunan, dalam hal ini aktivitas konstruksi di luar 

Pulau Jawa menjadi lebih mahal. Hal ini dikarenakan sebagian besar material dan peralatan harus 

didatangkan dari Pulau Jawa. Sehingga menimbulkan biaya transportasi atau mobilisasi yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan pekerjaan konstruksi di Pulau Jawa. Melihat kondisi diatas, perlu 

dilakukan usaha dan inovasi untuk mendukung peningkatan pembangunan di luar Pulau Jawa dalam 

upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini di bidang konstruksi. Karena 

pembangunan sangat erat hubungannya dengan industri konstruksi.  

Untuk mengatasi permasalahan mahal biaya konstruksi diluar pulau jawa, diperlukan inovasi 

berupa bahan material baru yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat menurunkan biaya 

konstruksi dengan kata lain meningkatkan kinerja biaya. 

Penulis mendapatkan pengalaman dari tempat penulis bekerja selama 12 (duabelas) tahun di 

PT, Blusecope Lysaght Indonesia selama 4 (empat) tahun, lalu bermigrasi ke Bluescope Lysaght 

Malaysia SDN. BHD selama 8 (delapan) tahun dari pengalaman ini, penulis mendapatkan 

pembandingan harga struktur bangunan Gedung yang menggunakan bahan material baja ringan 

(Cold Form Steel) dapat meningkatkan kinerja biaya bila dibandingkan dengan struktur bangunan 

Gedung yang menggunakan bahan material lain yaitu material Baja biasa (Mild Steel)  atau beton 

(Reinforce Concrete). 
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Penulis sangat tertarik dengan struktur bangunan Gedung menggunakan material baja ringan 

(Cold Form Steel), untuk itu penulis melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui 

faktor-faktor yang diuraikan dalam variabel-variabel apa saja yang menyebabkan peningkatan 

kinerja biaya pada struktur bangunan Gedung yang menggunakan bahan material baja ringan (Cold 

Form Steel) dengan melakukan studi literatur yang dilanjutkan dengan pembuatan model Regressi  

Linier Berganda (Multi Linear Regression Model) berdasarkan data yang diolah dengan SPSS versi 

26, adapun data yang telah diperoleh berasal dari kuestioner yang telah disebar kepada pengguna 

jasa struktur bangunan Gedung yang menggunakan bahan baja ringan (Cold Form Steel). 

Hasil Penelitian dibuat dalam bentuk model Regressi Linier berganda (Multi Linear Regression 

Model), berupa faktor-faktor serta variabel-variabel  dijabarkan secara komprehensif untuk 

memberikan rekomendasi perabikan yang diperlukan agar peningkatan kinerja biaya atas 

penggunaan material baja ingan (Cold Form Steel) pada strutkur bangunan Gedung dapat optimal. 

 

1.2.     Permasalahan Penulisan. 

1. Bagaimana karakteristik material struktur baja ringan (Cold Form Steel) ? 

2. Bagaimana perbandingan biaya pelaksanaan konstruksi dengan menggunakan baja ringan 

(Cold Form Steel) bila diperbandingkan dengan struktur baja biasa (Mild Steel) pada proyek 

itu? 

3. Bagaimana hasil analisis inovasi implementasi penggunaan material baja ringan terhadap 

peningkatan kinerja biaya pada proyek Bandara International Mozes Kilangin Timika Papua 

? 

4. Apa rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dalam penelitian ini? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pemasalahan-pemasalahan penulisan yaitu:  

a. Mengetahui karakteristik material baja ringan (Cold Form Steel), apakah karakteristik material 

baja ringan ini mempunyai kontribusi untuk meningkatkan kinerja biaya. 

b. Mendapatkan perbandingan biaya perlaksanaan struktur bangunan Gedung menggunakan baja 

ringan (Cold Form Steel) dengan struktur bangunan menggunakan baja biasa (Mild Steel), 

perbandingan harga tersebut didapatkan dari data kuantitatif berupa brosur-brosur perusahaan 

penyedia struktur bangunan Gedung menggunakan baja ringan antara lain PT. Robertson 

Indonesia, PT. Kirby Indonesia, PT. Tata Logam Lestari, PT, Restu Prima karya, PT. Bluescope 

Lysaght Indonesia, selain dari data kuantitatif pencarian 
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    juga mendapatkan data kualitatatif dari PT. Bluescope Lysaght Indonesia, tempat penulis bekerja, 

kemudian dari sini disimpulkan yang menunjukan terjadi peningkatan Kinerja Biaya atas struktur 

bangunan Gedung yang menggunakan baja ringan (Cold Form Steel). 

c  Dengan melakukan penelitian berupa pembuatan model Regressi Linier berganda (Multi Linear 

Regression Model), berdasarkan hasil pengolahan program SPSS dengan data input berupa daftar 

pertanyaan  yang telah dijawab oleh responden (questionare) dari kuestioner yang telah disebar, 

diperoleh faktor-faktor dan variabel-variabel yang menentukan dalam meningkatkan kinerja atas 

biaya untuk struktur bangunan menggunakan material Baja ringan (Cold Form Steel). 

d. Berdasarkan hasil-hasil faktor-faktor dan variabel-veriabel hasil model Regressi Linier Berganda 

( Multi Linear Regression Model), rekomendasi perbaikan diberikan agar terjadi peningkatan 

kinerja kerja atas biaya untuk struktur bangunan Gedung yang menggnunakna material baja 

ringan (Cold Form Steel). 

 

1.4. Batasan Permasalahan. 

Pengunaan  Baja Ringan pada Struktur Bangunan,  dibatasi hanya untuk bangunan rendah 

dengan maximum ketinggian bangunan 3 lantai, bangunan baja ringan ringan tersebut hanya 

berfungsi sebagai warehouse (gudang) yang tidak dapat menahan beban dinamis (beban bergerak 

yang besar) yang ditimbulkan oleh alat pengangkut (crane/ Overhead  Crane). 

Semua material yang digunakan adalah material baja ringan (Cold Form) yang dimanufaktur oleh 

perusahaan local. 

 

1.5.Kerangka Berpikir. 

Konstrukssi bangunan Baja Ringan (Cold Form Steel) adalah bahan material yang baru 

dikenal oleh para pengguna jasa (kontraktor ) di Indonesia, bila didesain secara benar sesuai dengan 

standard International dapat meningkatkan kinerja biaya, langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah melakukan studi literature mengenai karakteristik dari bahan bangunan Baja Ringan tersebut, 

setelah mendapatkan karakteristik dari bahan baja ringan ini, Proses penelitian terhadap salah 

proyek yang didesain dan dibangun dengan menggunakan bahan baja yaitu proyek Bandara 

Internasional Mozes Kilangin Papua, Timika. Dilaksanakan kajian biaya atas proyek ini dan Per 

bandingkan biaya dilaksanakan  dengan asumsi proyek ini didesain dan dibangun menggunakan 

bahan baja biasa (Mild Steel), hasil kajian menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja atas biaya, 

dalam hal ini terjadi penghematan biaya sekiitar 50 %, berdasarkan hasil tersebut penelitian yang 

lebih komprehensif dilaksanakan untuk mengetahui apakah matraial baja ringan (Cold Form Steel) 

ini layak digunakan untuk meningkatkan kinerja biaya (penghematan cost pada proyek) serta 
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variabel-variabel apa saja yang berperan dalam meningkatkan kinerja biaya. Pengumpulan data-

data diadakan, dimulai dari data sekunder berupa literatur-literatur dan jurnal-jurnal, berdasarkan 

data sekunder ini, dalam rangka menentukan faktor-faktor utama yang membuat material baja 

ringan (Cold Form Steel) ini dapat meningkatkan kinerja biaya, lalu hasil data-data primer berupa 

data perbandingan biaya pelaksanaan antara baja ringan (Cold Form Steel) dengan baja biasa (Mild 

Steel)  pada berbagai proyek yang telah  dikerjakan dikumpulkan, dan  dipelajari secara seksama, 

berdasarkan hasil studi ini, Penentukan Faktor-faktor utama yang dapat meningkatkan kinerja biaya 

atas penggunaan bahan material baja ringan (Cold Form) diambil, dari faktor-faktor ini dijabarkan  

menjadi elemen-elemen yang lebih spesifik berupa variabel-variabel, kemundian  perbandingan 

antara variabel-variabel dari hasil data sekunder dengan variabel-variabel hasil dari data primer 

dikaji dan dipelajari secara teliti dan terperinci, variabel-variable tersebut disaring dan digabungkan. 

variabel-variabel akhir ini disebut variable hasil studi. Variabel-varibel hasil studi ini, diajukan 

kepada para pakar untuk mendapatkan sudut pandang (pendapat) dari dari para pakar, variabel-

variabel hasil studi ini akan dicek dan diverifikasi, variabel-varibel hasil studi yang tidak layak 

menurut para pakar akan dihilangkan, variabel-variabel hasil verifikasi para pakar ini digabung dan 

dirangkum dan merupakan  variabel-variabel akhir. Kuestioner  dihasil dengan merujuk pada 

variabel-variabel akhir ini, selanjutnya kuestioner  disebar kepada para respondent kemudian diisi, 

hasil data responden ini selanjutnya dijadikan sebagai parameter masukan input untuk diolah 

dengan menggunakan metode statistik yang menggunakan software Statistik yaitu SPSS atau 

Minitab untuk mendapatkan model Reggresi Linier Berganda (Multi Linear Regression Model) 

yang disertai berbagai pengujian-pengujian terhadap model Regressi Liner Berganda yang 

dihasilkan agar  valid, hasil model Regressi Linear Berganda menunjukkan apakah material baja 

ringan (Cold Form Steel) layak digunakan sebagai material untuk meningkatkan kinerja biaya, dan 

berapa tingkat kinerja yang dapat ditingkatkan berdasarkan hasil penelitian ini yang akan 

bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berikut adalah flow chart kerangka berpikir penelitian ini: 
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 

I.6  Sistematika Penulisan. 

Penulisan tesis ini disusun dalam 5 (Lima) bab, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan penelitian, batasan permasalahan penelitian, kerangka 

berpikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Kajian Pustaka, Deskripsi Proyek dan perbandingan biaya proyek antara proyek 

menggunakan baja ringan (Cold Form) dan Proyek menggunakan baja biasa (Mild Steel). 

Bab ini berisi penjelasan tentang tentang konsep-konsep teori dan potret proyek konstruksi yang 

digunakan sebagai acuan di dalam penelitian ini. Sumber teori tersebut didapat dari berbagai buku 

Mulai 

Identifikasi 
permasalahan 

Permasalahan Penelitian 

Tujuan dan Manfaat penelitian 

Studi Literatur Yang Relevan 

 

Metodologi Penelitian 

Pengumpulan Data 

Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 
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dan jurnal yang relevan, kemudian teori tersebut digunakan sebagai studi literatur atau bahan 

pendukung atas analisis. 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan dan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu proses 

pengumpulan data, instrumen penelitian, metode penelitian, objek penelitian.  

Bab IV: Analisis  dan Pembahasan  

Analisis Permasalahan1 dan Pembahasan. 

Analisis Permasalahan 2 dan Pembahasan. 

Analisis Permasalahan 3 dan Pembahasan. 

Analisis Permasalahan 4 dan Pembahasan. 

Bab ini berisi hasil analisis atau pembahasan dari data yang telah diperoleh terkait setiap 

permasalahan yang ada. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang terdapat pada bab-bab 

sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran variabel-variabel apa saja yang perlu ditingkatkan agar 

material baja ringan (Cold Form) dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja biaya atas proyek 

konstruksi. 
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