
 

1 
 

 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan Penelitian: 

Industri Konstruksi di Indonesia mengalami peningkatan akhir-akhir 

ini, “Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu 

faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,36 % pada 

triwulan III/2018”. (Konstruksi dalam angka, Badan Pusat Statistik, 2018). 

Dana dari anggaran pemerintah yang terbatas dan pentingnya 

mengoptimalkan anggaran untuk berbagai sektor berakibat diperlukan 

alternatif sumber pendanaan lain. Sejak akhir 2016 KPPIP (Komite Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas)  mulai mengembangkan skema pembiayaan 

alternatif yang tidak membebani anggaran negara maupun BUMN. KPPIP telah 

melakukan analisis kebutuhan dan kajian penerapan skema pembiayaan 

alternatif asset yang dilakukan dengan pemberian konsesi aset eksisting yang 

sudah beroperasi kepada Badan Usaha. Kajian benchmark dan White Paper 

telah disusun pada tahun 2016 dan 2017 dan sejak 2017, KPPIP telah giat 

melakukan sosialisasi skema tersebut kepada Presiden dan Menteri-Menteri 

terkait. Skema  Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) yang dikembangkan disebut 

Limited Concession Scheme (Laporan KPPIP Semester 2 tahun 2018). 

Atas dasar semaraknya bisnis konstruksi, perusahaan-perusahaan di 

atas mempunyai alasan dan keinginan yang kuat untuk dapat memperkuat 

barisannya baik dalam pembentukan anak perusahaan ataupun meningkatkan 

aset produksi, guna percepatan tersebut, contohnya berdiri PT. Waskita Beton 

Precast, PT PP Precast, dll selain itu alat-alat produksi di lapangan juga telah 

diperbarui untuk mempercepat proses pelaksanaan. 

Tuntutan dalam semaraknya bisnis konstruksi menimbulkan kebutuhan 

akan tenaga kerja yang meningkat. Dalam perkembangannya program-program 

IT juga tidak luput dari bidikan mereka sehingga percepatan dalam perhitungan 

dan kepastian Volume maupun ketepatan pelaksanaan, contohnya Building 

Information Modeling (BIM), dimulai dari berkembangnya pemakaian Drone 
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sebagai penunjang pengawasan yang cepat dari management, maupun Google 

Earth yang bisa diakses posisi saat itu juga. 

Percepatan dari pelaksanaan proyek karena perkembangan proyek-

proyek infrastruktur yang cepat mengakibatkan bertambahnya atau 

meningkatnya jumlah karyawan. Berbagai kemungkinan bisa terjadi misalnya: 

calon karyawan yang dengan kemampuan yang kurang menjadi bisa berkarya 

dibidang high risk construction dikarenakan tidak cukupnya waktu melakukan 

test masuk yang baik, ataupun karyawan dari fresh graduate dipacu secepatnya 

memahami pada bidang high risk konstruksi. Pengalaman penulis rasakan 

adalah banyaknya tenaga kerja dengan kurang mempunyai kemampuan yang 

diterima oleh bagian Human Capital, sehingga akhirnya menjadikan kurang 

efektifnya teamwork. 

Pembangunan proyek yang meningkat tajam tersebut sayangnya 

diwarnai dengan insiden kecelakaan kerja, dari mulai tahun 2018 hingga 

pertengahan 2019 terjadi sejumlah kecelakaan kerja di proyek tol tersebut. 

Apabila dirunut, pada 2018 terdapat insiden ambruknya girder jalan tol 

Depok-Antasari, juga terjadi ambruknya konstruksi tiang kereta ringan (Light 

Rail Transit/ LRT) di Pulogadung. Dilanjutkan dengan insiden ambruknya 

crane proyek pembangunan rel dwiganda di jatinegara, serta ambruknya 

tembok jalan lintas bawah (underpass) di jalan perimeter Soekarno-Hatta… 

(Rentetan Kecelakaan Konstruksi, Apa Yang Salah? Krizia Putri, Bisnis.com, 

11 Juli 2019). 

Kecelakaan kerja, demi kecelakaan kerja mulai bermunculan dimana 

seharusnya dengan dana yang cukup dan peralatan dan sistim informasi yang 

lebih modern dan akurat hal ini tidak boleh terjadi, tapi itulah yang terjadi dan 

tidak bisa dipungkiri lagi. 

 

Pembangunan yang tidak memikirkan keselamatan akan mengalami 

kegagalan atau terganggu. Kajian ILO (International Labour Organization) 

mengenai kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja mencapai 4-5% dari 

GNP (Gross National Product) pendapatan total ekonomi negara selama satu 

tahun. Sehingga apabila keselamatan kerja dilaksanakan dengan baik dengan 

pencegahan dsb, maka terjadi peningkatan GNP yang cukup besar (Soehatma 

Ramli, Global Trend in Safety 2020) 
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Salah satu tol yang dibangun dalam masa pesatnya pembangunan 

infrastruktur antara tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah tol Becakayu. 

Design Proyek Toll Becakayu telah dimulai tahun 1995, Proyek toll becakayu 

adalah salah satu toll elevated (tidak dibangun langsung di tanah, tapi di atas 

tanah dengan bagian bawahnya adalah infrastruktur lain). 

Konstruksi tol ini dimulai tahun 1997 dan terhenti dalam progress 

konstruksi yang masih sangat sedikit. Perkembangan Kota yang sangat cepat, 

mengakibatkan perubahan tata kota, tata drainasi, tata guna lahan dll yang juga 

sangat cepat. Perubahan perubahan tersebut maka dilakukan Design ulang di 

tahun 2006, dimana baik Design maupun biaya mengalami perubahan. 

Pelaksanaan dari Design di tahun 2006 lagi lagi terhenti. Setelah 

dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Proyek Strategis 

Nasional, maka di tahun 2014 akhir dimulai pelaksanaannya, tentunya dalam 

rentang 8 tahun terjadi lagi perubahan yang cukup besar dalam penggunaan 

lahan, baik untuk pemukiman, drainase maupun utilitas. 

Kalau dirunut mulai tahun 2006 sampai dengan  dimulainya lagi 

pembangunan Toll Becakayu di tahun 2015 (9 tahun), terjadi perubahan yang 

cukup signifikan dari design tersebut, dikarenakan perubahan tata guna lahan,  

bangunan, infrastruktur dll, dan dikarenakan sifat proyek adalah PSN (Proyek 

Strategis Nasional) maka pemilik memutuskan untuk melaksanakan dengan 

metoda manajemen proyek Fast Track (Design dan Pelaksanaan jalan ber 

iring), dalam hal ini Design adalah review dari th 2006.Undang-undang Jasa 

Konstruksi No 2 tahun 2017 pasal 12 mengatur bahwa: Jenis usaha jasa 

konstruksi meliputi  

a) Usaha jasa konsultasi konstruksi; 

b) Usaha pekerjaan konstruksi; 

c) Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. 

Pada Undang-undang jasa konstruksi tersebut di pasal 15 ayat 2 

dijelaskan terkait konstruksi terintegrasi yaitu layanan usaha yang dapat 

diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi: 

a) Rancang bangun; dan 

b) Perkayasaan, pengadaan dan pelaksanaan. 

Apabila dilakukan pemahaman logika, pelaksanaan pada proyek 

konstruksi dengan menggunakan metoda fast track akan sangat menghemat 



 

4 
 

waktu pelaksanaan, dengan pola pengukuran awal kondisi, penentuan 

alinyemen dan pembentangan bisa langsung dilaksanakan dan kemudian bisa 

dilaksanakan penyelidikan tanah dan dikeluarkan design pondasi dsb, 

pekerjaan bisa langsung dimulai, tidak perlu menunggu semua review design 

diterbitkan. 

Pada umumnya proyek menggunakan metoda fast track diaplikasi pada 

pekerjaan dengan sistem design and build, suatu sistem pekerjaan proyek dari 

tahap perencanaan sampai dengan tahap konstruksi dikerjakan oleh kontraktor 

utama. Karena proyek adalah unik, dalam pelaksanaannya bisa juga metoda fast 

track digunakan dalam suatu sistem , dimana perencanaan dan pelaksanaan 

dikerjakan oleh dua badan terpisah, yang bertanggung jawab pengelolanya 

adalah pemilik pekerjaan, sehingga dalam hal ini risiko dan peluang percepatan 

waktu pelaksanaan ada pada pemilik pekerjaan. 

Penggunaan metoda fast track pasti dengan harapan utama waktu bisa 

dilaksanakan lebih singkat daripada konvensional. Setiap pengambilan 

keputusan tentunya harus memperhitungkan risiko yang akan dihadapi apabila 

pencegahan timbulnya risiko, atau peluang yang diharapkan muncul tidak 

terjadi dalam proses pelaksanaannya. Salah satu risiko yang dihadapi metoda 

fast track adalah tidak tercapainya waktu pelaksanaan, diakibatkan design pada 

jalur konstruksi yang kritis tidak bisa direalisasikan tepat waktu. Tidak tepatnya 

waktu penerbitan design bisa jadi dikarenakan adanya hambatan atau kejadian 

tidak terduga, contoh adanya utilitas dalam tanah yang tidak serta merta bisa 

dipindah, pengadaan tanah yang tidak sesuai harapan, dan lain-lain.   

Design dalam proyek ini tetap menggunakan basic design 2006, dimana 

dalam pelaksanaannya terjadi review, baik dikarenakan peraturan seperti 

perubahan perhitungan faktor gempa, atau yang dikarenakan perubahan tata 

guna lahan 

Masalah tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti 

seberapa besar peningkatan progress pelaksanaan yang dapat memberikan 

proses konstruksi yang aman. Mengacu pada hal di atas, hasil penelitian 

diharapkan mampu menemukan variable-variable penting yang memberikan 

konstribusi tinggi pada penyebab kecelakaan kerja, dan variable yang dapat 

menjadikan kecepatan progress pekerjaan lebih cepat tanpa adanya kecelakaan. 

Dari variable-variable penting tersebut, dipilih sejumlah variable yang 
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berpengaruh kuat dan sangat kuat pengaruhnya dalam meningkatkan progress 

pelaksanaan dan menghindari kecelakaan kerja. 

Penulis dalam hal ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi percepatan pelaksanaan proyek, salah satu faktor yang akan 

dicermati adalah pelaksanaan safety, apakah faktor safety ini termasuk yang 

menghambat atau malah menimbulkan percepatan pelaksanaan proyek. Faktor-

faktor yang lain tentunya dari Biaya dan Metode Konstruksi. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Dalam analisis pengendalian waktu pelaksanaan proyek dan 

hubungannya dengan faktor Safety, biaya pelaksanaan dan metode konstruksi 

pada proyek tol elevated ini sangat penting untuk bisa dicermati. Dalam 

pembahasan penelitian ini fokus pada satu hal, dalam hal ini progress 

pelaksanaan. Pada setiap rapat-rapat yang dibicarakan terlebih dahulu adalah 

progress pelaksanaan terlebih dahulu. Penulis memandang perlu untuk melihat 

sisi lain yang akan menunjang progress tersebut, atau malah mempengaruhi 

pencapaian progress tersebut, seperti halnya kata-kata bijak “dibalik 

kesuksesan seorang pria ada wonder women yang mempengaruhi kesuksesan 

tersebut”. 

Penulisan Tesis ini dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar peran 

dari ketiga faktor di atas dalam memberikan kontribusi percepatan Progress 

pelaksanaan, sekaligus memberikan pandangan bahwa sebetulnya fokus dari 

pekerjaan tersebut terletak pada faktor yang mana dari ketiga faktor di atas. 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan penelitian adalah bahwa progress 

pelaksanaan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh: 

 Apa saja hal hal penting dalam konteks safety pada proyek 

konstruksi toll elevated.? 

 Apa saja hal penting dalam metoda konstruksi pada proyek 

konstruksi toll elevated? 

 Apa saja hal penting dalam biaya pada proyek konstruksi toll 

elevated? 
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 Apa hasil analisis Pengaruh Safety, Metoda Konstruksi, Biaya 

Proyek Terhadap Peningkatan Pengendalian Waktu Pelaksanaan 

Yang Disebabkan Kompleksitas Proses Konstruksi Pada Proyek Toll 

Elevated? 

 Apa hasil rekomendasi perbaikan dari penelitian ini?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah dan rumusan 

masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

 Mengidentifikasi bagaimana faktor dan variabel di pelaksanaan proyek 

mempengaruhi pengendalian waktu pelaksanaan akibat kompleksitas 

proses konstruksi. 

 Pengaruh dari variabel safety dalam perannya memberikan efek pada 

pengendalian waktu pelaksanaan akibat kompleksitas proses 

konstruksi.  

 Bagaimana metode konstruksi dirancang agar menghasilkan produk 

yang hemat biaya dan memperhatikan faktor keselamatan kerja dalam 

pelaksanaannya. 

 Membuat Analisa besaran tiap faktor terhadap waktu pelaksanaan, atau 

dengan kata lain syarat pengendalian waktu pelaksanaan akibat 

kompleksitas adalah harus terdapat faktor faktor tersebut dengan 

besaran tertentu. 

1.4. Batasan Permasalahan Penelitian 

Dengan dasar latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Berapa besar pengaruh safety, metode konstruksi dan biaya dalam 

suatu proyek, menghasilkan pengendalian waktu pelaksanaan yang 

disebabkan kompleksitas proyek. 

2. Berapa besar pengaruh metode konstruksi yang memperhatikan 

safety dan lebih hemat biaya terhadap pengendalian waktu 

pelaksanaan yang disebabkan kompleksitas proyek. 

3. Diteliti pada Proyek Toll Elevated di jabodetabek. 
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4. Tidak dilakukan penelitan pada Proyek Jakarta Cikampek Elevated, 

karena kekhususannya. 

 

1.5. Model Operasional Penelitian 

Model operasional penelitian, adalah menentukan awal, arah dan hasil 

yang akan dicapai. Dalam penelitan ini model operasional penelitian disajikan 

dalam bentuk bagan alir di bawah ini: 
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Gambar 1.1: Diagram Alir Penelitian 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan ini disajikan bertahap, sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan. 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, Hipotesis 

dan sistematikan penulisan. 

2. Bab II Kajian pustaka 

Menguraikan tentang konsep dan teori, variable-variable penelitian 

secara lengkap dan terperinci, diperoleh dari teori dan konsep yang 

terdapat dalam literatur dan menjelaskan keterkaitan antar variable. 

3. Bab III Metodologi penelitian 

Menyajikan secara singkat metode yang digunakan selama persiapan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penulisan laporan, 

meliput waktu dan tempat penelitian, populasi sampel penelitian, 

instrument penelitian, Teknik pengumpulan data, rencana analisis data, 

dan jadwal penelitian. 

4. Bab IV Analisis dan pembahasan masalah 

Menyajikan hasil penelitian, persepsi responden terhadap hasil 

penelitian  deskripsi data, analisa masalah, pembahasan masalah dan 

improvement proses guna rekomendasi perbaikan.  

5. Bab V Kesimpulan  

Menyajikan hasi analisis dari pembahasan ranking dan persepsi 

responden dari tiga faktor penentu waktu pelaksanaan proyek dan 

disajikan saran perbaikan dan penelitian lanjutan. 

 

1.7. Hipotesis 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap safety adalah: 

 Budaya manusia pelaku konstruksi. 

 Penerapan safety di kantor maupun daerah konstruksi 

 Metoda konstruksi  

 Metoda pelaksanaan 

 Struktur organisasi 

 Pengetahuan teknis pelaksana dan engineer 



 

10 
 

 Sistem atau prosedur perusahaan 

 Kepadatan lalu-lintas kendaraan 

 Alat kerja yang baik dan cukup 

 Waktu pelaksanaan 

 Biaya safety dalam anggaran 

2. Budaya masyarakat yang masih tidak mau antri, menggampangkan setiap 

hal yang dikerjakan maupun mengabaikan penyusunan material yang rapi 

dan tempat kerja yang resik sehingga banyak waste material dan kerja ulang 

sehingga biaya meningkat dan cenderung menjadikan pelaksaan safety akan 

kurang maksimal. 

3. Metoda konstruksi yang tidak memperhatikan keadaan setempat seperti 

lalu-lintas yang padat, akan memberikan efek pembuatan metoda 

pelaksanaan yang sulit ditambah pengetahuan Teknik pelaksana konstruksi 

maupun pelaksana safety yang memerlukan analisa dan pengadaan alat lebih 

banyak akan menambah biaya pelaksanaan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadi kecelakaan dan pada akhirnya akan menambah waktu pelaksanaan. 

4. Metoda konstruksi atau metoda kerja dipengaruhi oleh kemampuan dan 

pengalaman para engineer ataupun pelaksana. 

5. Waktu pelaksanaan yang sangat mepet cenderung melakukan kerja lembur 

berlebihan. 

6. Biaya untuk pemenuhan alat-alat pelindung diri maupun alat-alat pelindung 

kerja yang kurang memenuhi atau malah tidak disediakan, akan 

mempengaruhi pelaksanaan sehingga makin sulit, adanya rework dan lain-

lain, akan malah menambah biaya itu sendiri dan menambah waktu 

pelaksanaan pada akhirnya. 


