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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal merupakan hal yang sangat 

penting, sebagai contoh Badan Pusat Statistik (BPS)  menunjukkan bahwa wilayah 

DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah terpadat dengan jumlah penduduk 10,4 

juta jiwa per 2017 dan luas wilayah 661,5 Km2. Pemerintah setiap tahunnya selalu 

melakukan penanganan guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, 

salah satunya ialah melalui pembangunan rumah susun. Rumah susun dianggap 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang terus berkembang 

sehingga setiap tahunan pembangunan rumah susun di DKI Jakarta selalu diatas 

10.000 unit, hal ini dapat dilihat dalam gambar 1.1 yang menunjukkan jumlah 

proyek pembangunan rumah susun di DKI Jakarta dalam kurun waktu 2000 hingga 

2015. 

 
Gambar 1.1 Pembangunan Rumah susun di DKI Jakarta 2000-2015 

Sumber: BPS DKI Jakarta 2017 

 

Tingginya kebutuhan rumah susun di DKI Jakarta tentunya harus diikuti 

dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran yang cukup serta 
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penunjukan kontraktor yang tepat. Salah satu kontraktor di Indonesia yaitu PT. 

BAP merupakan kontraktor yang dipercaya pemerintah untuk membangun rusun 

tingkat tinggi X. Proyek Pembangunan Rusun Tingkat Tinggi X merupakan bagian 

dari program sejuta rumah milik Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini menjadi 

salah satu proyek strategis yang menerapkan stuktur konvensional. Setiap proyek 

konstruksi mempunyai rencana dan jadwal pelaksanaan tertentu serta biaya yang 

sudah dianggarkan. Tiga sasaran yang harus dipenuhi yaitu biaya, waktu, serta 

mutu. Namun pada prosesnya, seringkali timbul masalah di tengah pengerjaan 

proyek yang dapat menimbulkan keterlambatan waktu pelaksanaan dan kemudian 

mengubah kebutuhan biaya pelaksanaan proyek tersebut. Pada proyek 

Pembangunan Rusun Tingkat Tinggi X terdapat perbedaan antara gambar lelang 

dan gambar for information yang sudah diperoleh. Perubahan yang ada disebabkan 

oleh proses penyesuaian dengan rencana kawasan. Perubahan yang ada selain 

karena proses penyesuaian dengan rencana kawasan, juga perubahan penggunaan 

beberapa komponen struktur dari konvensional menjadi pracetak. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap output di lapangan dan RAB pekerjaan konstruksi apalagi 

proyek ini direncanakan akan selesai dalam waktu 8 bulan. Hasil penelitian El 

Razek et al (2008) menunjukkan bahwa modifikasi kontrak sebagai akibat adanya 

perubahan terhadap gambar dan spesifikasi menjadi salah satu penyebab 

terlambatnya proyek. 

Padahal parameter penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang 

sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah kinerja proyek yang terdiri dari 

efisiensi anggaran, ketepatan waktu, serta mutu yang baik. Keberhasilan dalam 

menjalankan proyek tepat waktu, biaya, serta mutu yang telah direncanakan adalah 
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salah satu tujuan terpenting bagi pemilik proyek dan kontraktor (Messah et al., 

2013). Keterlambatan dalam pelaksanaan suatu proyek seringkali terjadi dan dari 

adanya keterlambatan ini dapat menyebabkan berbagai macam kerugian baik 

kepada pemberi kerja maupun kepada penggunannya dan pihak kontraktor. 

Kerugian yang didapatkan oleh kontraktor berimbas pada cost overrun proyek 

akibat bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, selain itu keterlambatan dapat 

menurunkan kredibilitas bagi perusahaan kontraktor yang terlibat dalam waktu 

yang akan datang. Sedangkan bagi pengguna jasa, keterlambatan proyek dapat 

mengakibatkan terlambatnya penggunaan dari hasil pengoperasian proyek 

konstruksi dan dapat juga menyebabkan timbulnya perselisihan dan klaim antara 

pemilik dan kontraktor sehingga tidak jarang kasus keterlambatan ini berujung 

kepada meja hijau (Soeharto, 2001). 

Tarore, dkk. (2012) berpendapat bahwa pada umumnya suatu proyek selalu 

terjadi penyimpangan baik terhadap biaya maupun terhadap waktu, untuk itu 

diperlukan suatu metode yang tepat agar parameter yang dikontrol benar-benar 

efisien dan dapat menunjukkan dengan tepat kondisi proyek. Di Indonesia 

penerapan beragam teknologi di bidang konstruksi mendorong penetrasi metode 

konstruksi yang semakin baik, efisien, ramah lingkungan, murah dan cepat. 

Pemilihan metode konstruksi yang tepat sangat penting dalam pelaksanaan suatu 

proyek konstruksi karena metode pelaksanaan yang tepat dapat memberikan hasil 

yang maksimal berupa target pekerjaan tercapai dari sisi waktu, mutu dan biaya.  

Peneliti akan mencoba melakukan analisis perbandingan antara metode 

konvensional dan metode yang lebih modern, yaitu dengan menerapkan metode 

pracetak (precast). Pracetak adalah suatu sistem pelat beton bertulang yang dicetak 
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di luar lokasi yang nantinya akan dirakit. Kelebihan metode pracetak adalah 

pembuatan beton tidak terpengaruh oleh cuaca (kontinuitas dapat terjaga), 

pembuatan dapat dilakukan secara masal, beton yang dihasilkan mempunyai 

kualitas dan keakuratan lebih baik karena sebagian besar pembuatannya didukung 

dengan alat bantu mesin (Putri et al, 2014). 

Peneliti sebelumnya yaitu Tarigan et al (2019) dan Putri et al (2014) 

menunjukkan bahwa penggunaan metode pracetak lebih menguntungkan baik dari 

segi waktu pengerjaan maupun biaya sewa alat oleh karena itu metode pracetak 

akan lebih menguntungkan bila dilakukan di proyek besar, hal ini karena akses 

mobilisasi Tower Crane. Peneliti lainnya yaitu Wijaksono, dkk. (2018) 

menunjukkan hal yang berbeda dan beranggapan bahwa metode pracetak lebih 

efisien dari segi waktu namun dari segi biaya tidak lebih efisien dari metode 

konvensional. Namun Assaf dan Al Heiji (2006) serta Sandyavitri (2008) dalam 

hasil penelitiannya berpendapat bahwa adanya perubahan desain atau metode dapat 

memicu dampak kerugian dari segi waktu dan juga biaya. Keterlambatan proyek 

dapat menjadi efek domino bagi pihak manajemen, karena dampak yang dapat 

dirasakan secara langsung dari keterlambatan proyek adalah peningkatan biaya 

(Sambasivan dan Soon., 2007 dan Kaliba et al., 2009). Pada dasarnya pelaksanaan 

konstruksi proyek tidak dapat dihindari, adanya perubahan pekerjaan yang bersifat 

signifikan dan berskala besar dapat mempengaruhi nilai dan kualitas dari proyek 

tersebut.  

Perubahan yang terjadi pada metode konstruksi dapat saja diterima, namun 

imbas dari perubahan metode harus beralasan dan dapat dimengerti potensi 

konsekuensi dari segi penjadwalan dan segi biaya untuk setiap perubahan tersebut 
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(Douglas, 2003). Keterlambatan jadwal penyelesaian pada konstruksi proyek ini 

yang sering menyebabkan permasalahan antara penyedia jasa atau owner dengan 

pihak kontraktor (Kettlewell, 2003). Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen 

konstruksi untuk menganalisis dan mengevaluasi adanya perubahan suatu metode 

ke metode lainnya. Dari latar belakang tersebut salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam mencari estimasi durasi waktu pengerjaan proyek adalah Monte 

Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan suatu teknik dalam menganalisis data 

yang sudah dibangun didasari atas nilai data-data acak sehingga menghasilkan 

statistik probabilitas yang selanjutnya digunakan untuk memahami dampak dari 

sebuah ketidakpastian. Penggunaan simulasi Monte Carlo saat ini sudah cukup 

berkembang pada bidang evaluasi proyek, manajemen proyek dan analisis biaya.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang ada terdapat beberapa permasalahan yang akan 

menjadi pembahasan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian menggunakan 

metode pracetak dan konvensional? 

2) Bagaimana dampak apabila terjadi perubahan faktor yang berpengaruh 

terhadap waktu penyelesaian pada penggunaan metode pracetak dan metode 

konvensional? 

3) Bagaimana hasil perbandingan probabilitas waktu penyelesaian proyek dengan 

penggunaan metode konvensional dan metode pracetak terhadap waktu 

rencana proyek?  
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1.3 Batasan Permasalahan Penelitian 

Batasan-batasan penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini berfokus pada pekerjaan struktur balok bentang panjang proyek 

rusun tinggi X di DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh PT. BAP. 

2) Hasil penelitian ini hanya merupakan estimasi model nilai yang bertujuan 

membandingkan penggunaan 2 metode dari sisi waktu pengerjaan proyek.   

3) Penelitian ini hanya berfokus pada waktu penyelesaian proyek. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak penggunaan metode pracetak 

dan metode konvensional terhadap waktu pada Proyek Pembangunan Rusun 

Tingkat Tinggi X di Jakarta, dengan sasaran sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penggunaan metode pracetak dan 

konvensional, ditinjau dari sisi waktu pengerjaan proyek. 

2) Mengetahui dampak perubahan faktor yang berpengaruh terhadap waktu 

penyelesaian pada penggunaan metode pracetak dan metode konvensional. 

3) Mengindentifikasi perbandingan probabilitas jadwal rencana dan durasi pada 

saat proyek menggunakan metode pracetak dan konvensional terhadap waktu 

pelaksanaan proyek.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, model 

operasional penelitian dan sistematika penelitian.  
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Bab II Kajian Literatur  

Bagian ini secara keseluruhan berisi tentang pendapat ilmiah dari para ahli 

serta temuan penelitian terkait penerapan metode konvensional dan 

pracetak, serta penjelasan mengenai durasi waktu pengerjaan proyek.  

Bab III Gambaran Proyek 

Berisikan gambaran kondisi Proyek Pembangunan Rumah Susun Tingkat 

Tinggi X di Provinsi DKI Jakarta serta metode analisis yang akan 

digunakan dalam penelitian.  

Bab IV Analisis 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dari segi durasi pengerjaan proyek, 

bab ini diharapkan dapat mendapatkan hasil perbandingan jadwal rencana 

dan durasi waktu penyelesaian pada saat proyek menggunakan metode 

pracetak dan saat proyek menggunakan metode konvensional. 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan 

hasil penelitian dan rekomendasi.  
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1.6 Model Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian kali ini, penelitian diawali dengan identifikasi masalah pada 

suatu proyek konstruksi yang berkaitan dengan penggunaan metode pracetak dan 

konvensional. Dari permasalahan yang sudah diidentifikasi maka dapat dirumuskan 

tujuan, sasaran, lingkup penelitian dan metode penelitian yang akan digunakan 

untuk menjawab pertanyaan berupa permasalahan yang sudah diidentifikasi 

sebelumnya. Selanjutnya metode penelitian disusun dengan memperhatikan 

literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan survei. 

Data yang sudah dikumpulkan lalu ditabulasi dan diuji sebelum dianalisis. 

Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil analisis dan penarikan kesimpulan dari 

analisis yang sudah selesai. 

 

Identifikasi Masalah pada Penggunaan metode 

Pembangunan (Pracetak dan Konvensional) 

Mengumpulkan Literatur, Menyusun Kerangka 

Penelitian, Menyusun Kuesioner, dan Mengumpulkan 

data Sekunder 

Membagikan kuesioner dan survei lapangan 

Membuat tabulasi data dan analisis data 

Melakukan pengujian untuk mendapatkan validitas 

data, menghitung probabilitas dan kemudian 

membandingkan hasil pengujian 

Membahas Hasil Penelitian  

Menarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai 

metode mana yang sesuai dengan pembangunan proyek  


