
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Dalam setiap pelaksanaan proyek selalu terjadi perubahan yang biasa 

disebut change order. Perubahan atau change order ini dapat terjadi pada tahap 

awal pelaksanaan, pertengahan dan sampai selesainya proyek. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam proyek pelaksanaan seperti pemilik atau owner, kontraktor dan 

pihak eksternal. Pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dibangun oleh pemilik atau yayasan, yang tergerak untuk memperluas 

pendidikan di Indonesia, untuk dapat memberikan kontribusi di sektor pendidikan 

yang bermanfaat di daerah tersebut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebuah 

provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu pulau Bangka dan 

pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil. Bangka Belitung terletak di bagian 

timur pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Ibukota provinsi ini 

adalah Pangkal Pinang. Gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dibangun pada awal bulan Desember 2015 sampai bulan Juni tahun 

2016. Pada bulan Juli 2016 gedung sekolah sudah beroperasi. Gedung sekolah X 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibangun dengan perencanaan struktur 8 

lantai, tetapi yang tahap pertama dibangun 4 lantai terlebih dahulu. Dengan luas 

lahan sekolah 2.968 m2, dan luas tiap-tiap lantainya 1.242,8 m2. Dalam 

pelaksanaan pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung ada change order atau perubahan pekerjaan pada pelaksanaan proyek 

dan pengaruhnya terhadap waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung 

sekolah X. Faktor yang menyebabkan change order yaitu perubahan desain, 

percepatan jadwal pekerjaan, penambahan scope pekerjaan, ketidaksesuaian 

gambar dengan kondisi lapangan, dan lain sebagainya.  

Faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan gedung 

sekolah X. Sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian 

pembangunan gedung sekolah X. Pembangunan gedung sekolah X ini melalui 

tahap perencanaan yang telah ditentukan oleh pemilik sehingga pada saat 
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pelaksanaan kontraktor yang sudah terpilih dapat meyelesaikan pembangunan 

tersebut tepat waktu dan tertuang dalam kontrak perjanjian kerja atau surat 

perintah kerja yang dikeluarkan oleh owner atau pemilik kepada kontraktor.  

Menurut Fisk (2006) tujuan dari change order adalah untuk mengubah rencana 

kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu owner dan 

kontraktor mengubah rencana kontrak dengan adanya metode khusus dalam 

pembayaran. Untuk mengubah spesifikasi pekerjaan, termasuk perubahan 

pembayaran dan waktu kontrak dari sebelumnya. Untuk persetujuan tambahan 

pekerjaan baru, dalam hal ini termasuk pembayaran dan perubahannya dalam 

kontrak. Untuk tujuan administrasi, dalam menetapkan metode pembayaran kerja 

ekstra maupun penambahan. Mengikuti penyesuaian terhadap harga satuan 

kontrak bila ada perubahan spesifikasi. Sehingga perubahan tersebut berpengaruh 

terhadap waktu penyelesaian pekerjaan.  

Dan dampak change order pada setiap pelaksanaan proyek menurut Barrie 

& Paulson (1992) besar dampak yang terjadi dari change order yang dilakukan 

dari kontrak awal yaitu: Perubahan kecil dalam kontrak yaitu kurang dari 10% 

maka perubahan tersebut dapat ditoleransi dan hanya ada penyesuaian terhadap 

waktu saja. Ketika change order sudah mencapai 15% dari nilai kontrak awal, 

maka akan berdampak terhadap waktu dan jenis pekerjaan sangat relative, 

tergantung dari keahlian manajemen kontraktor untuk mengelola perubahan 

tersebut. Ketika change order mencapai 20% dari nilai kontrak awal, maka hal ini 

akan sangat mempengaruhi performance kontraktor terhadap waktu penyelesaian 

proyek.  

Berdasarkan pengamatan, dan wawancara semua pihak yang terlibat pada 

proyek pembangunan gedung sekolah X, maka ditemukan adanya penyebab 

change order dan pengaruhnya terhadap waktu penyelesaian, oleh karena itu perlu 

diteliti penyelesaian proyek pembangunan gedung sekolah X di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Dimana knowledge manajemen konstruksi dari 

penelitian ini mengenai time schedule dan risk manajemen. Tujuan tahap 

pelaksanaan dalam proyek ini agar dapat bekerja sesuai dengan dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan schedule dan budget, apabila ada perubahan atau 

perbedaan pada perencanaan dan pelaksanaan maka disarankan untuk melakukan 
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analisis dampak terhadap jenis pekerjaan, waktu, mutu dan risiko sebelum 

perubahan di terapkan. 

 

1.2   Research Gap 

Proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung sekolah X yang sedang 

berjalan selama pelaksanaan memberikan hasil yang baik bagi pemilik maupun 

kontraktor. Namun kenyataannya seiring dengan pelaksanaan dilapangan terjadi 

change order. Perubahan pekerjaan atau change order ini terjadi pada saat 

kontrak kerja sudah ditandatangani antara pemilik dan kontraktor. Terdapat faktor 

yang merupakan penyebab change order selama pembangunan gedung sekolah X, 

yaitu adanya perubahan desain, percepatan jadwal pekerjaan, penambahan scope 

pekerjaan, ketidaksesuaian gambar dengan kondisi lapangan, dan lain sebagainya. 

 Ditemukan hasil penelitian penyebab change order yang berbeda-beda 

pada bangunan gedung dan adanya research gap penyelesaian proyek 

pembangunan gedung sekolah X. Dan berdasarkan kajian literatur dan studi kasus 

pada sekolah X, maka peneliti melakukan penelitian di sekolah X, untuk 

mengetahui seberapa banyak change order selama waktu penyelesaian 

pelaksanaan proyek pembangunan gedung sekolah X. 

  

1.3 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh change order terhadap waktu penyelesaian proyek 

pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 

2. Apa saja faktor dan variabel serta analisis pembahasan penyebab change 

order pada proyek pembangunan gedung sekolah X? 

3. Bagaimana kontraktor mengatasi adanya change order dalam 

menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan gedung sekolah X dengan 

tepat waktu? 

4. Apa rekomendasi perbaikan dari analisis faktor penyebab change order 

dan pengaruhnya terhadap waktu penyelesaian proyek pembangunan 

gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 
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1.4 Batasan Permasalahan Penelitian 

Penelitian ini hanya membatasi mengenai order, dan penyelesaian pada 

pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan diatas, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar waktu penyelesaian pembangunan gedung  

 sekolah X dengan adanya change order.  

2. Mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan gedung.  

3. Mengetahui cara kontraktor mengatasi penyebab change order dalam   

 menyelesaikan pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan  

 Bangka Belitung. 

4. Menghasilkan rekomendasi untuk proyek selanjutnya. 

 

1.6 Model Operasional Penelitian                        
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Gambar 1.1 Model Operasional Penelitian  

 Model Operasional penelitian dimulai dengan latar belakang permasalahan 

dari hasil penelitian didasari dengan kajian pustaka dan jurnal berkaitan dengan 

menganalisis faktor penyebab change order dan pengaruhnya terhadap waktu 

penyelesaian proyek pembangunan gedung sekolah X di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah: 

 

BAB I Pendahuluan 

Membahas mengenai latar belakang permasalahan penelitian, permasalahan 

penelitian, batasan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kerangka berfikir 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  Kajian Pustaka 

Membahas mengenai kajian pustaka yang relevan dan hasil penelitian yang 

relevan yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Membahas mengenai proses penelitian, responden penelitian, instrument 

penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. 

 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Membahas mengenai analisis penelitian dan pengujian hasil penelitian. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta dari 

seluruh keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis dapat 

memberikan saran untuk pembaca maupun untuk peneliti berikutnya. 

 

    


