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BAB I 

PENDAHULUAN` 

 

 

1.1. Latar belakang permasalahan penelitian 

Proyek apartemen Grand Taman Melati II  Margonda Depok mengalami 

keterlambatan dimana penyelesaian proyek tidak tepat waktu sesuai jadwal yang 

disepakati antara owner dan kontraktor pelaksana yang tercantum dalam kontrak. 

Hal ini perlu dianalisa dan dikaji apa saja yang menjadi indikator keterlambatan 

proyek sehingga dapat menjadi masukan bagi masing-masing pihak antara owner, 

konsultan perencana, konsultan MK dan kontraktor pelaksana yang terlibat 

didalamnya. 

 Apartemen Grand Taman Melati Margonda II dibangun berdasarkan hasil 

kelayakan perhitungan terhadap permintaan yang besar untuk tempat tinggal atau 

kos-kosan mahasiswa disekitarnya terutama mahasiswa Universitas Indonesia. 

Apartemen ini dibangun dengan 900 unit tipe studio 28 m2 dan 100 unit tipe one 

bed room 36 m2 dengan harga yang terjangkau sekitar Rp. 20.000.000 per m2. 

Ketika masa konstruksi berjalan, banyak sekali masalah-masalah yang timbul 

seperti lokasi yang sempit sehingga perlu perhatian terhadap stok material. 

Kordinasi gambar perencanaan terhadap aplikasi di lapangan juga menjadi faktor 

secara minor pada masa konstruksi Proyek Apartemen Grand Taman Melati 

Margonda II ini. Artinya faktor desain dari pihak perencana tidak berpengaruh 

terhadap keterlambatan pelaksanaan konstruksi pada proyek ini. 

 Kendala penyerahan lahan sempat tertunda selama satu bulan dari pihak 

owner ke pihak pelaksana, ini juga merupakan salah satu faktor keterlambatan 

pelaksanaan konstruksi. 

 Proses engineering dalam masa pelaksanaan konstruksi dalam hal ini 

pemeriksaan shop drawing dan persetujuan material berjalan dengan baik dan  tidak 

berpengaruh besar terhadap keterlambatan proyek walaupun terjadi kendala-

kendala perubahan secara minor. 

 Pekerjaan plumbing air bersih dan air kotor sempat mengalami 

keterlambatan akibat proses procurement dari pusat kontraktor pelaksana yang 
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agak rumit selama 1 bulan, sehingga faktor ini juga menyebabkan keterlambatan 

pelaksanaan konstruksi secara mayor. 

  Kordinasi pekerjaan dengan lingkup pekerjaan lain juga menjadi kendala 

dalam proses pelaksanaan konstruksi dimana terdapat 16 kontraktor yang terlibat 

didalamnya sehingga diperlukan alur kordinasi pekerjaan yang baik. 

  Persediaan alat dan material sempat mempengaruhi keterlambatan 

dikarenakan adanya delay pencairan pembayaran selama 2 bulan. Hal ini cukup 

mempengaruhi keterlambatan akibat cash flow pelaksanaan di lapangan yang 

kurang baik. 

  Keterlambatan suatu proyek konstruksi bangunan dikarenakan banyak 

faktor teknis maupun non teknis, perlu dikaji lebih dalam faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi bangunan tersebut. 

Indikator keterlambatan proyek dilihat dari :  

a. progres realisasi mingguan pekerjaan yang tidak tercapai terhadap progress 

yang telah direncanakan. 

b. lingkup pekerjaan yang tidak tercapai tiap minggunya. 

 Kinerja konstruksi atau tingkat keberhasilan pada proyek ini menjadi 

menurun dikarenakan tidak sesuainya penyelesaian proyek terhadap penjadwalan 

yang tertuang dalam kontrak konstruksi.  

 

1.2. Permasalahan penelitian 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Apa saja indikator keterlambatan proyek dalam penelitian ini? 

2. Bagaimana hasil analisis keterlambatan ini? 

3. Apa rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dalam penelitian ini? 

 

1.3. Batasan permasalahan penelitian 

Batasan permasalahan penelitian ini adalah : 

1. Lingkup pekerjaan proyek Apartemen Grand Taman Melati 2 Margonda 

Depok. 

2. Penelitian akan membahas pada kontraktor pelaksana sebagai 

kontraktor SAP (Struktur Arsitek dan Plumbing). 
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3. Kinerja yang dinilai hanya pada kinerja waktu. 

 

1.4. Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat mengetahuai indikator keterlambatan proyek apa 

saja  dalam penelitian ini. 

2. Dalam penelitian ini, dapat mengetahui bagaimana hasil analisis 

keterlambatan ini. 

3. Penelitian ini dapat merekomendasikan perbaikan yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. 

 

1.5. Model operasional penelitian 

Model operasional penelitian yang akan dilakukan 

1. Isu atau permasalahan atau studi kasus. 

Permasalahan dalam proyek ini adalah adanya keterlambatan proyek 

dimana peneliti melakukan pengumpulan data-data apa saja yang dapat 

menyebabkan keterlambatan proyek dengan melakukan observasi 

lapangan, wawancara langsung , diskusi yang sumbernya adalah owner, 

konsultan perencana, dan konsultan MK yang terlibat langsung dalam 

proyek ini. Selain itu peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan 

studi pustaka berdasarkan jurnal 10 tahun terakhir dan pmbook. 

2. Merumuskan masalah penelitian. 

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, peneliti melakukan 

rumusan-rumusan apa saja indikator penyebab keterlambatan proyek 

yang secara mayoritas menjadi penyebab keterlambatan. 

3. Mengambil keputusan model data penelitian yang akan dikaji. 

4. Merumuskan metode penelitian. 

5. Proses analisis. 

6. Merumuskan hasil penelitian. 

7. Menganalisa rekomendasi perbaikan. 

 

1.6. Sistematika penulisan 

1. Bab 1 Pendahuluan 
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Dalam Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

permasalahn penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian dan model 

operasi penelitian. 

2. Bab 2 Kajian Pustaka 

Bab ini menguraikan hasil studi literatur dan regulasi normatif dan 

regulasi empiris mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

keterlambatan proyek konstruksi. Disamping itu juga akan dibahas 

semua variable-varibel dalam penelitian, teori dan defenisi yang tepat, 

sehingga dapat membentuk kerangka berpikir yang sistematis dan 

mendukung dasar dan ketepatan penelitian. Pembahasan teori dimulai 

dari regulasi yang ada defenisi- defenisi, penjelasan-penjelasan serta 

aspek-aspek ysng akan menjadi unsur-unsur   pembentuknya.   

Rangkuman   teori-teori   tersebut   akan dibuat  pada  akhir  Bab  ini,  

sehingga  memudahkan  dalam penggabungan antar variabel dan 

identifikasi indikator-indikator. 

3. Bab 3 Metodologi Penelitian  

Pada Bab ini masalah yang akan dijelaskan berkaitan dengan deskripsi 

metode penelitian, strategi penelitian, analisis penelitian. Juga akan 

dibahas  mengenai  metode  penelitian  sampel,  instrumen  penelitian 

yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, hipotesis 

penelitian dan konsep penelitian, sehingga hasil evaluasi penelitian 

mengarah kepada penerapan penelitian yang tepat. 

4. Bab 4 Analisa Pembahasan 

Bab ini berisi tentang tahapan analisis permasalahan penelitian dari 

yang dibahas  dalam Bab terdahulu dengan berdasarkan  kumpulan data 

di lapangan beserta analisisnya, baik berupa kumpulan kuesioner, data-

data  responden.  Pengujian  dari  data-data  yang  terkumpul  juga akan 

dibahas pada Bab ini. 

Dari analisis data yang dilakukan pada bab terdahulu, dilanjutkan 

dengan pembahasan terhadap temuan yang didapat. Bab ini akan 

membahas temuan dimaksud serta validasi hasil temuan dalam 

penelitian ini. Dan rekomendasi perbaikannya. 



 
 

5 

 

5. Bab 5 Kesimpulan 

Kesimpulan dan Saran akan disampaikan pada Bab ini untuk menjawab 

pertanyaan permasalahan yang diajukan pada Bab I. Hasil kesimpulan 

ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi serta masukan bagi 

perusahaan yang diteliti. 

 

 

  




