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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

berbatasan dengan negara Kamboja dan Vietnam yang di sebelah utara, provinsi 

Kalimantan Barat di timur, provinsi Jambi dan Bangka Belitung di selatan, serta 

negara Malaysia juga Singapura dan provinsi Riau di sebelah barat. Kota Batam 

yang merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau, memiliki 

luas wilayah daratan seluas 715 km2, sedangkan luas wilayah keseluruhan 

mencapai 1.575 km
2
. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah, 

memiliki ciri khas dengan tanah merah dan cuaca yang sering berubah – ubah 

yang menjadi tantangan terhadap pembangunan infrastruktur di kota Batam.  

Batam merupakan kota yang memiliki jarak dekat serta berbatasan 

langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang terletak sangat strategis, 

selain berada di jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis serta 

pada tingkat pelayaran internasional. Menurut pencatatan di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2015, jumlah penduduk kota Batam 

mencapai 1.037.187 jiwa dan masih mengalami peningkatan hingga tahun ini 

(Tahun 2018). Kota Batam yang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan 

terpesat di Indonesia, dengan luas wilayah yang terbatas serta kepadatan jumlah 

penduduk yang semakin bertambah juga mempengaruhi terhadap tingkat 

permintaan atas kebutuhan tempat tinggal baik terhadap pembangunan 

perumahan, bangunan, gedung – gedung bertingkat maupun infrakstruktur 

lainnya. 
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Dalam kegiatan pembangunan ini, baik pembangunan perumahan, 

infrastruktur maupun gedung – gedung selalu melibatkan berbagai pihak yang 

terkait. Adapun para pihak yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan 

meliputi pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam setiap kegiatan 

pembangunan ini, para pihak yang terlibat mengharapkan bahwa kegiatan 

pelaksanaan pembangunan proyek dapat diselesaikan dalam waktu dan jadwal 

yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan 

selalu muncul banyak faktor – faktor yang menjadi kendala terhadap proses 

penyelesaian proyek. Hal demikian sering mengakibatkan waktu penyelesaian 

proyek tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga 

proyek tersebut mengalami peningkatan biaya pelaksanaan proyek. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai targetnya tidak terlepas 

dari peran penjadwalan dan perencanaan kerja pada setiap proyek. Pada umumnya 

setiap proyek mempunyai rencana dan jadwal pelaksanaan tertentu, dimana 

proyek tersebut kapan akan dimulai dan kapan diselesaikan sesuai dengan jadwal 

perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target perencanaan kerja 

tersebut, tidak terlepas dari tiga hal yaitu tepat waktu (on time), tepat mutu (on 

quality) dan tepat biaya (on budget). Ketiga hal tersebut menjadi parameter 

penunjang kelancaran setiap proyek. Perencanaan setiap proyek selalu mengacu 

kepada perkiraan yang ada pada saat rencana dimana pembangunan tersebut 

dibuat, oleh karena itu timbulnya masalah apabila ketidaksesuaian serta 

ketidaksamaan antara rencana yang telah direncanakan dengan hasil yang 

sebenarnya. Sehingga dampak yang sering terjadi di lapangan adalah munculnya 
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keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang mempengaruhi peningkatan biaya 

pelaksanaan proyek tersebut. 

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian proyek, banyak faktor – faktor 

yang menyebabkan terjadinya keterlambatan proyek dan faktor – faktor yang 

muncul pada setiap proyek berbeda – beda, baik itu proyek milik negara maupun 

proyek milik swasta. Pada umumnya faktor – faktor yang berpotensial 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek dapat berupa tenaga 

kerja, bahan (material), peralatan (equipment), kondisi lapangan, manajerial 

(managerial), keuangan (financial), intensitas curah hujan, kondisi ekonomi dan 

kecelakaan kerja. 

Dalam menghadapi pembangunan nasional, penjadwalan dan 

perencanaan kerja menjadi sebuah peran yang penting dalam mencegah adanya 

keterlambatan pada setiap proyek. Para pekerja maupun tukang dituntut supaya 

dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu dari hasil pekerjaan sehingga dapat 

menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut berlaku untuk setiap proyek pembangunan di dalam negeri. Beberapa 

faktor –faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan pada setiap proyek 

diharapkan dapat menjadi masukan maupun peringatan bagi pemilik atau 

kontraktor dalam penyusunan rencana dan jadwal proyek yang lebih teliti, sebagai 

upaya dan hasil  untuk mengkontrol adanya keterlambatan waktu pelaksanaan 

jalannya suatu proyek. 

Dilihat dari perkembangan dalam kota, perekonomian Kota Batam dalam 

proyek pembangunan semakin meningkat. Hal tersebut juga dapat dilihat semakin 

padatnya penambahan penduduk di daerah permukiman Nongsa, hal tersebut 
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ditandai juga dengan semakin banyaknya perumahan yang dibangun daerah 

permukiman Nongsa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang akan 

dilakukan ini akan membahas tentang faktor – faktor yang sering menyebabkan 

keterlambatan pada pelaksanaan proyek pembangunan perumahan X Residence di 

daerah permukiman Nongsa karena dirasakan sangat penting, sehingga penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan dalam dunia konstruksi dan dapat digunakan sebagai acuan. Hal 

tersebut yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul 

“Analisa Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan 

Dengan Menggunakan Metode Uji Kendall’s W (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Proyek Perumahan X Residence, Nongsa - Batam) ” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor – faktor yang mengakibatkan waktu penyelesaian 

pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan perumahan X Residence 

terganggu ataupun terlambat. 

2. Bagaimana susunan urutan ataupun ranking faktor – faktor yang akan 

berpengaruh terhadap terlambatnya pada proses penyelesaian 

pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan perumahan X Residence. 

3. Tindakan apakah yang diambil untuk meminimalisir keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan perumahan X Residence. 
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1.3. Batasan Masalah 

 Agar pengerjaan Skripsi (Tugas Akhir) ini dapat selesai dalam waktu 

yang telah ditentukan, maka penelitian ini dibatasi pada hal – hal berikut : 

1. Proyek pembangunan perumahan X Residence yang masih dalam tahap 

pembangunan oleh perusahaan Y . 

2. Faktor – faktor manakah yang berkaitan langsung terhadap penyebab 

keterlambatan penyelesaian suatu proyek. 

3. Metode pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner terhadap 

pihak – pihak yang berkaitan. 

4. Analisis data dengan mengunakan program komputer berupa SPSS 

Statistic 21.0 for windows 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan  

pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan rumah X Residence 

2. Menganalisa urutan ataupun ranking dari faktor – faktor yang 

menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan proyek 

pembangunan rumah X Residence 

3. Menganalisa tindakan – tindakan untuk mencegah keterlambatan. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dilakukan supaya dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang konstuksi dan manajemen konstruksi untuk 

pengontrolan keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui tata cara dan metode – 

metode pelaksanaan untuk menganalis faktor – faktor keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi pihak – 

pihak lapangan yang terlibat sehingga dapat menghindari, meminimalisir 

ataupun mencegah terhadap keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan 

proyek pembangunan. 

Budi Yanto, Analisa Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Dengan Menggunakan Metode Uji Kendall's W 
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Perumahan X Residence, Nongsa - Batam), 2018 UIB Repository©2018


