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Dengan adanya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek akan berdampak 

pada kerugian pada semua pihak, baik kerugian pada pihak pemberi tugas, kerugian 

dari pihak konsultan maupun kontraktor, hal ini yang dapat menimbulkan konfik 

dan perdebatan antara kontraktor dan pemilik proyek. Keterlambatan ini berdampak 

pada biaya pelaksanaan. dari sisi penyedia jasa keterlambatan akan menimbulkan 

kerugian, baik kerugian dari sisi waktu maupun kerugian dari sisi biaya. Dengan 

mundurnya pelaksanaan proyek akan menambah biaya overhead, baik biaya 

langsung maupun biaya tidak langsung. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan 

manajemen proyek  yang baik agar pelaksanaan sesuai dengan tepat biaya, tepat 

waktu dan tepat mutu. Suatu proyek kecenderungan selalu mengalami 

keterlambatan apabila perencanaan dan pengendalian tidak dikelola dengan  baik.  

1.2.  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan beberapa dari latar belakang yang saki sampaikan diatas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian keterlambatan pelaksanaan 

proyek ? 

2. Bagaimana faktor-faktor keterlambatan pada proses pelaksanaan proyek 

bangunan gedung bertingkat di Jakarta Selatan ? 

3. Bagaimana analisis faktor-faktor keterlambatan pelaksanaan proyek 

bangunan gedung bertingkat ? 

4. Bagaimana menganalisis rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini.? 

1.3.  Batasan permasalahan  

Penelitian ini akan dibatasi batasan-batasan sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya menyajikan masalah faktor-faktor  keterlambatan 

waktu pada proyek gedung bertingkat 

2. Peneliti hanya memfokuskan kepada para penyedia jasa 

konstruksi/kontraktor yang sudah berpengalaman mengerjakan di proyek 

gedung bertingkat  

3. Khusus responden  ini dibatasi hanya pada proyek konstruksi yang pernah 

berpengalaman mengerjakan di proyek gedung bertingkat  
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1.4.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui maksud dari pengertian keterlambatan proyek. 

2. Mengetahui dan mengidentifikasi berbagai faktor keterlambatan dan 

kendala pada pelaksanaan proyek-proyek gedung bertingkat 

3. Menganalisis peringkat  faktor–faktor keterlambatan pada pelaksanaan  

proyek proyek gedung bertingkat 

4. Mengetahui rekomendasi perbaikan yang menjadi faktor keterlambatan 

dalam penelitian. 

 

1.5.  Kerangka Berpikir 

 

            

Gambar. 1.1 Diagram alur kerangka berpikir 
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Penjelasan Diagram alur : 

1. Permasalahan penelitian, adalah menentukan variabel data terlebih dahulu 

yang lebih detail permasalahan tersebut. 

2. Kajian pustaka, adalah landasan teori dari  buku-buku dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dapat 

mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang 

akan diteliti. 

3. Identifikasi responden adalah mengumpulkan  responden yang punya latar 

belakang sesuai dengan pokok penelitian yang akan dibahas. 

4. Pengumpulan data kuesioner adalah, data-data variabel/pertanyaan yang 

sudah di isi oleh responden di lakukan pengumpilan oleh peneliti. 

5. Pengolahan data, merupakan proses analisis dari hasil data  responden. 

6. Analisis dan pembahasan, proses analisis data dari hasil kuesioner yang 

telah di kumpulkan, proses ini  menggunakan data statistik ( program SPSS) 

7. Kesimpulan, dari hasil program SPSS akan muncul dari hasil pembahasan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistem penulitan tesis dari bab 1 sampai dengan bab 5  

dengan sistematika sebagai berikut :  Bab 1 adalah  awal dari penulisan   

pendahuluan laporan tugas akhir  yang menjelaskan tentang latar belakang 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir. Kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan masalah, yang akan dibahas dalam laporan ini, 

batasan permasalahan yaitu, membatasi dari ruang lingkup dari penelitian ini, serta 

tujuan penelitian, para pembaca  mengetahui dan mengerti akan tujuan dari 

penelitian ini. Yang terakhir masalah sistematika penulisan, yang berisi tentang 

rangkaian penulisan tugas akhir dari bab 1 (pendahuluan ) sampai dengan bab 5 

(kesimpulan), Bab II merupakan landasan teori/kajian pustaka  yang menjelaskan 

landasan dasar-dasar teori yang akan digunakan dalam analisis faktor 

keterlambatan proyek konstruksi pembangunan gedung bertingkat di Jakarta 

Selatan, sehingga akan memperoleh beberapa variabel. Bab III metodologi 

penelitian. Metodologi adalah metode yang akan digunakan dalam analisis 

penelitian, secara  garis besar berisi tentang proses penelitian, instrumen penelitian, 
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metode  penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan lain-lain. Bab IV 

analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan berisi tentang proses 

pengolahan data yang telah diperoleh dari beberapa responden. Bab V adalah 

kesimpulan dan saran. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis  

pembahasan dari faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek,  serta berisi 

beberapa saran agar dari hasil penelitian lebih bermanfaat buat semua pihak. 

 

 


