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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proyek konstruksi pada masa kini telah berkembang dengan sangat pesat, hal 

ini dapat dilihat dan diamati secara saksama bagaimana pembangunan terus 

berlangsung, khususnya di daerah yang sedang berkembang. Setiap proyek 

konstruksi berlangsung dalam batas waktu yang tertentu, dan dengan alokasi 

sumber daya yang tertentu juga, hal tersebut muncul dengan harapan agar proyek 

konstruksi itu sendiri dapat berlangsung dan selesai tepat sesuai tujuan yang telah 

direncanakan.  

Setiap proyek kosntruksi pasti berbeda-beda antara yang satu dengan yang 

lainnya, bisa saja ada proyek konstruksi terlihat serupa, namun apa yang terjadi 

pada keseluruhan proses dari masing-masing proyek konstruksi tentu saja berbeda-

beda. Oleh karena itu, jelas bahwa proyek konstruksi itu unik, dan jelas memiliki 

tata cara pelaksanaan dan penerapan manajemen yang tidak akan berulang kembali. 

Keunikan atau perbedaan kondisi yang dihadapi di setiap proyek konstruksi 

menyebabkan setiap jenis proyek konstruksi dengan keunikannya masing-masing 

memiliki kekurangan dan kelebihan di dalam proses yang dijalani, sehingga untuk 

dapat berlangsung secara optimal perlu suatu fungsi, yaitu fungsi manajemen 

proyek.  

Manajemen konstruksi berfungsi sebagai media bagi proyek untuk mencapai 

tujuannya, tujuan dari manajemen proyek konstruksi adalah keberhasilan dari 

proyek itu sendiri. Keberhasilan proyek dapat dilihat dari segi pencapaian biaya, 

mutu, dan waktunya terhadap perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Biaya, 

mutu, dan waktu merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Dengan adanya 

aspek-aspek tersebut pada proyek konstruksi, maka urusan untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengendalikan proyek jelas merupakan kegiatan yang 

kompleks, dan bisa menjadi kacau apabila tidak diperhitungkan dengan matang. 

Salah satu fungsi manajemen konstruksi adalah untuk mengendalikan proyek 

dari aspek waktu. Perlu diketahui bahwa proyek memiliki batas waktu. Batas waktu 
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proyek menunjukkan bahwa proyek tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Namun kerap kali proyek konstruksi tidak 

mampu untuk memenuhi target atau durasi waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

apabila tidak diperhatikan, tentu saja dapat menyebabkan dampak negatif atau dapat 

disebut juga dengan kerugian. 

R.J.Mockler (1972) memberikan definisi pengendalian sebagai berikut: 

“ Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menetukan standar yang sesuai 

dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, membandingkan 

pelaksanaan dengan standar menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan 

antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang 

diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai 

sasaran”. 

Pada penelitian yang akan dilakukan, dipilih proyek proyek konstruksi yang 

dimiliki oleh Perusahaan X, proyek-proyek yang dimiliki cukup bervariasi dimulai 

dari renovasi gedung baru, renovasi kantor eksisting yang tersebar di seluruh 

Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih termasuk daerah terpencil hingga 

berkembang. Proyek konstruksi yang diteliti memiliki keunikan masing-masing, 

termasuk pada penerapan estimasi waktu yang diberikan pada setiap proyek juga 

masih bervariasi, ataupun dapat dikatakan belum memiliki dasar estimasi atau 

patokan. Proyek-proyek yang dimiliki oleh Perusahaan X digunakan untuk 

dianalisis dengan alasan, bahwa masih besarnya kemungkinan untuk melakukan 

peningkataan untuk kinerja waktu untuk setiap proyeknya. Peningkatan sangat 

dimungkinkan untuk dilakukan dikarenakan jadwal yang diterapkan belum 

memiliki basis estimasi yang kuat, sehingga kerap kali estimasi waktu terhadap 

proyek dapat berubah-ubah, seperti contohnya untuk proyek dengan volume 

pekerjaan yang jauh lebih sedikit memiliki durasi estimasi yang lebih lama 

ketimbang dengan proyek konstruksi yang volume pekerjaannya lebih besar, 

sekalipun kondisi proyeknya relatif sama. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian pada penelitian ini dibuat berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang ada. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat ini, 
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diharapkan dapat membantu untuk merumuskan permasalahan yang ada sehingga 

dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Berikut daftar 

susunan permasalahan penelitian dalam tugas akhir ini:  

 Faktor-faktor dan variabel-variabel estimasi durasi proyek apa saja yang ada 

pada proyek renovasi interior di lingkungan Perusahaan X? 

 Bagaimana hasil analisis faktor-faktor estimasi durasi proyek dalam 

meningkatkan kinerja waktu proyek renovasi interior di lingkungan 

Perusahaan X? 

 Faktor estimasi durasi proyek apa yang paling mempengaruhi kinerja waktu 

pada proyek renovasi interior di lingkungan Perusahaan X? 

 Apa hasil analisis serta rekomendasi dari penelitian ini, yang dapat diberikan 

untuk meningkatkan kinerja waktu proyek renovasi interior di lingkungan 

Perusahaan X ? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah memanfaatkan studi mengenai manajemen 

proyek, untuk meningkatkan peningkatan kinerja waktu pada proyek-proyek 

konstruksi Perusahaan X, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

 Melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor dan variabel-variabel estimasi 

durasi proyek terhadap kinerja waktu proyek renovasi interior di lingkungan 

Perusahaan X.  

 Mengetahui apa hasil analisis faktor-faktor estimasi durasi proyek dalam 

meningkatkan kinerja waktu proyek renovasi interior di lingkungan 

Perusahaan X. 

 Mengetahui faktor penting dari estimasi durasi proyek yang memberikan 

dampak terbesar terhadap kinerja waktu proyek renovasi interior di 

lingkungan Perusahaan X.  

 Memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ataupun penigkatan 

kinerja waktu, yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan ini. 

Secara deskriptif tujuan penelitian ini adalah dengan harapan berupa manfaat 

bagi para pengguna jasa konstuksi, dan semua pihak yang terlibat pada suatu proyek 

konstruksi khususnya proyek renovasi interior di lingkungan Perusahaan X. 
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Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas fungsi dan 

dampak yang ditimbulkan dari estimasi durasi proyek dalam studi manajemen 

proyek, sehingga efektifias kerja terutama dari segi waktu dan hasil proyek-proyek 

di lingkungan Perusahaan X dapat maksimal ataupun bisa lebih dioptimalkan lagi. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian  

Selanjutnya, melalui penelitian terhadap studi kasus ini, yaitu analisis 

peningkatan peningkatan kinerja waktu proyek konstruksi Perusahaan X 

menggunakan estimasi durasi proyek bertujuan untuk memberikan dan 

menambahkan keberagaman cara dan jalan keluar untuk mengendalikan proyek 

konstruksi, terutama dari segi peningkatan waktunya yang dilakukan pada saat 

tender berlangsung. Melalui hasil daripada penelitian ini diharapkan semakin 

bertambahnya cara serta solusi dalam melakukan peningkatan waktu pada setiap 

proyek konstruksi Perusahaan X, dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat 

mengkaji kembali ataupun memperdalam kembali studi kasus ini, agar kemudian 

dapat ditemukan serta dihasilkan saran untuk peningkatan waktu proyek konstruksi 

yang semakin baik lagi kedepannya. Dengan semakin luasnya dan semakin 

berkembangnya ragam cara dan alternatif peningkatan waktu proyek konstruksi, 

maka salah satu faktor yang terpenting pada keberhasilan proyek konstruksi ini 

dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta semaksimal-

maksimalnya sehingga dapat mereduksi waktu  dan meningkatkan pencapaian 

proyek. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini dibuat suatu batasan penelitian yang didasarkan pada 

rumusan masalah yang telah diberikan pada bagian sebelumnya. Hal ini dilakukan 

dengan maksud agar tidak memperluas cakupan daripada materi yang akan diuji 

pada penelitian ini. Batasan penelitian ini diberikan dengan harapan, maksud dan 

tujuan yang telah diberikan sebelumnya dapat diperoleh secara maksimal. Batasan 

penelitian yang telah ditentukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data, dan pengelolaan sumber data 

yang diperoleh dari data-data tender, serta kontraktor-kontraktor yang sering 

bekerja sama dengan Perusahaan X. 

 Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap proyek-proyek konstruksi 

dalam lingkup Perusahaan X. 

 Pengujian dilakukan dengan mengumpulkan data proyek-proyek yang sudah 

dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, yang kemudian diolah secara 

statistik. 

 Analisis dilakukan terhadap hal-hal penting dari data-data proyek yang 

memberikan dampak terbesar terhadap kinerja waktu proyek-proyek 

konstruksi dalam lingkup Perusahaan X.  

 Melalui penelitian ini diharapkan adanya hasil, yang berupa peningkatan 

kinerja waktu dari faktor-faktor estimasi durasi proyek konstruksi dalam 

lingkup Perusahaan X berdasarkan data-data yang ada, dan hasil analisis dari 

hal-hal penting yang paling mempengaruhi kinerja waktu dari proyek 

konstruksi dalam lingkup Perusahaan X. 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang digunakan untuk menjawab 

suatu masalah, jawaban sementara tersebut masih bersifat praduga karena belum 

diketahuinya kebenaran dari jawaban sementara tersebut secara jelas. 

Kebenarannya baru bisa didapat apabila telah dilakukan penelitian sehingga ada 

bukti yang mampu membuktikan hipotesis tersebut. Hipotesis sangat diperlukan di 

dalam penelitian, karena melalui hipotesis didapati pedoman untuk mengarahkan 

penelitan dan membantu di dalam mengembangkan serta menyusun kesimpulan 

melalui kerangka dan arah yang penelitian yang didapat. Hipotesis terhadap suatu 

permasalahan didasarkan daripada teori-teori yang telah ada sebelumnya, teori teori 

tersebut tentunya searah dan tidak lari dari permasalahan yang dihadapi. Hipotesis 

baru akan teruji apabila semua gejala yang timbul dan hasil penelitian yang didapat 

tidaklah bertentangan dengan hipotesis tersebut. 

Hipotesis pada penelitian ini apabila berlandaskan dengan latar belakang 

permasalahan yang telah diberikan sebelumnya, dan melalui analisis terhadap hal-
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hal penting yang paling mempengaruhi faktor-faktor estimasi durasi proyek 

konstruksi Perusahaan X, maka hipotesis pada penelitian ini adalah terjadinya 

peningkatan dan perbaikan, yang berupa peningkatan terhadap kinerja waktu pada 

proyek-proyek Perusahaan X, dan juga dimungkinkannya untuk melakukan 

estimasi terhadap durasi waktu untuk proyek-proyek perusahaan X yang akan 

datang, terutama pada saat tahapan tender, sehingga durasi yang ditentukan 

memiliki dasar perhitungan dan estimasi waktunya tidak hanya sebatas subjektifitas 

dari pemilik proyek. Data-data dari proyek-proyek yang telah ada sebelumnya 

digunakan untuk melihat seberapa besar peningkatan yang terjadi pada kinerja 

waktu proyek konstruksi dalam ligkup Perusahaan X. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini terbagi atas tujuh bagian awal, lima bab yang diisi 

dengan laporan, dan dua bagian diakhir. Sistematika penulisan dari tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 BAGIAN AWAL 

Bagian awal dari tugas akhir ini terdiri atas halaman judul, halaman kulit, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

 BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai latar belakang penelitian secara umum, maksud 

dan tujuan dari penelitian ini dilakukan beserta dengan penjelasannya, penetapan 

mengenai pembatasan ruang lingkup dari penelitian yang dilaksanakan, hipotesis 

penelitian yang menjadi pedoman dalam menentukan kesimpulan dari tugas akhir 

ini, dan pada akhir bab ini berisi mengenai penjelasan singkat tentang sistematika 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

 BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diisi dengan penjelasan serta pembahasan secara mendalam 

tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pada penelitian yang dilaksanakan 

untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang melatarbelakangi penelitian 

pada tugas akhir ini. Teori-teori tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan 

relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, serta dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis hasil dari penelitian yang tertuang pada BAB IV. Keseluruhan 
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teori tersebut didapatkan dari hasil peninjauan pustaka, baik pada buku, jurnal, 

ataupun artikel yang terdapat di perpustakaan atau internet yang terlampir pada 

bagian akhir tugas akhir ini. 

 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi prosedur penelitian yang dilakukan secara kronologis dan 

sistematis beserta dengan pembahasannya, prosedur penelitian diperlukan agar 

mendapatkan data yang nantinya akan dikaji kembali pada BAB IV yang tentunya 

berpatokan pada teori-teori yang telah dijabarkan dan dijelaskan pada BAB II. 

 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan memberikan data berupa hasil dari seluruh pengujian 

yang telah dilakukan dan beserta dengan pembahasannya, hal ini diperlukan untuk 

memberikan jawaban dari permasalahan yang melatarbelakangi penulisan dari 

tugas akhir ini. Melalui hasil dan pembahasan pada bab ini akan didapatkan 

jawaban daripada hipotesis penelitian ini, apakah hipotesis itu benar atau salah. 

 BAB V: PENUTUP 

Pada bagian bab ini diberikan penjelasan kembali secara singkat mengenai 

penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan dari keseluruhan penelitian tugas 

akhir ini, dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan juga 

akan dituangkan pada bab ini. 

 BAGIAN AKHIR 

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang merupakan referensi dari penulisan 

tugas akhir ini, pada bagian ini juga turut disertakan lampiran-lampiran yang 

digunakan.  


