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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 Pada tugas akhir ini dilampirkan beberapa tinjauan pustaka yang dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan analisis yang berhubungan secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penulisan ini, antara lain adalah definisi dari penyedia jasa, 

proses keterikatan biaya, waktu dan kualitas, definisi keterlambatan, penyebab 

keterlambatan, jenis keterlambatan, dampak keterlambatan dan solusi mengatasi 

keterlambatan. 

 

2.1 Definisi Penyedia Jasa 

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1999 No. 18 Mengenai 

Jasa mendefinisikan penyedia jasa konstruksi adalah suatu perseorangan / badan 

yang kegiatan usahanya menyediakan suatu jasa konsultasi perencanaan 

pelaksanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konsultasi 

pelaksanaan pengawasan konstruksi. Beberapa penjelasan mengenai penyedia jasa 

akan dijelaskan sebagai berikut ini : 

1. Konsultan perencanaan adalah suatu perseorangan / badan usaha 

penyedia jasa yang disebut sebagai ahli yang professional dalam 

melakukan perencanaan yang mampu merencanakan berbagai pekerjaan 

dalam bentuk dokumen untuk perencanaan bangunan atau dalam bentuk 

lain. 

2. Konsultan pengawas adalah suatu perseorangan / badan usaha penyedia 

jasa yang disebut sebagai ahli yang professional dalam melakukan 

pengawasan pelaksanaan konstruksi yang mampu melaksanakan 
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pekerjaan pengawasan dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

hingga akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

3. Kontraktor adalah suatu perseorangan / badan usaha penyedia jasa yang 

disebut sebagai ahli yang professional dalam bidang pelaksanaan suatu 

jasa konstruksi dimana mampu melaksanakan kegiatan pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan 

akhirnya yang  menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

 

2.2 Proses Manajemen Konstruksi 

 Pelaksanaan di suatu proyek selalu memerlukan bentuk efisiensi dan 

efektifitas dalam suatu pekerjaan yang harus dipenuhi agar proyek dapat berjalan 

dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menurut seorang ahli 

James A. F Stoner (2006), manajemen merupakan bentuk dari proses pengarahan, 

perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap segala usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya, supaya mencapai tujuan 

yang direncankan oleh organisasi. 

 Proses manajemen konstruksi adalah proses bagaimana untuk 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait untuk 

mencapai tujuannya secara tepat (Suyatno, 2010). Aktivitas manajemen 

merupakan salah satu poin terpenting dalam mengelola proyek supaya dapat 

berhasil. Proses manajemen atau pada umumnya disebut sebagai Fungsi 

Manajemen, dalam satu kesatuan sebagai berikut (Suyatno, 2010) : 
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1. Peletakan tujuan (goal setting). Peletakan tujuan merupakan tahap 

pertama dari proses manajemen. Tujuan merupakan sasaran yang harus 

dicapai. 

2. Perencanaan (planning). Perencanaan merupakan suatu proses penentuan 

informasi dan pembentukan asumsi-asumsi berdasarkan keadaan di masa 

yang akan datang untuk menyusun kegiatan - kegiatan yang perlu 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Penempatan staff (Staffing). Staffing merupakan proses dari manajemen 

untuk recruitment, pelatihan, penempatan dan pengembangan tenaga 

kerja dalam perusahaan ataupun organisasi. Pada dasarnya prinsip dari 

proses manajemen itu adalah untuk menempatkan tenaga kerja yang 

sesuai pada tempat, yang sesuai dan pas pada saat yang tepat (right 

people, right position, right time). 

4. Pengarahan (Directing). Directing merupakan usaha dalam mobilisasi 

sumber daya yang ada pada suatu organisasi agar dapat bergerak dalam 

satu kesatuan sesuai perencanaan. Proses ini mengandung maksud untuk 

bagaimana memotivasi tenaga kerja dapat bekerja secara efektif. 

5. Pengawasan (Supervising). Supervising didefinisikan sebagai pendekatan 

langsung antara setiap individu dalam suatu perusahaan ataupun 

organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Pengaturan (Controlling). Controlling merupakan panduan dari prosedur 

untuk melaksanakan aktifitas suatu pekerjaan tersebut supaya dapat 

tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. 
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2.3 Kegiatan Proyek 

 Menurut Iman Soeharto (1999), kegiatan proyek dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan sementara yang mengalami proses dalam jangka waktu 

yang terbatas,  dengan pengalokasian sumber daya tertentu dan dimaksudkan 

untuk menghasilkan suatu produk atau deliverable yang memiliki kriteria mutu 

dengan jelas. Lingkup (scope) dari tugas tersebut dapat berupa pembuatan produk 

baru, pembangunan pabrik atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Dari 

definisi di atas maka sebuah kegiatan proyek memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Memiliki tujuan untuk menghasilkan lingkup (deliverable) tertentu dapat 

berupa suatu produk akhir atau hasil kerja akhir. 

2. Dalam suatu proses untuk mewujudkan lingkup di atas, akan ditentukan 

jumlah dari biaya jadwal serta kriteria suatu mutu. 

3. Memiliki sifat sementara, yang pada umumnya dibatasi oleh tugas yang 

telah selesai. Titik awal dan akhir dari proyek haru ditentukan dengan 

jelas. 

4. Non rutin, memiliki sifat tidak berulang – ulang. Jenis dan intensitas dari 

kegiatan berubah selama pelaksanaan proyek berlangsung. 

 

2.4 Tahapan Proyek 

Tahapan dalam proyek konstruksi dibagi menjadi 5 tahap penjelasan, 

menurut Dipohusodo (1996) tahapan konstruksi tersebut dibagi menjadi sebagai 

berikut: 

1. Tahap pengembangan konsep, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini 

dapat berupa melakukan survey pendahuluan dengan pengecekan 
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lapangan dimana proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini akan 

memunculkan informasi – informasi yang penting dalam pembuatan 

konsep proyek. Informasi tersebut seperti mengenai upah tenaga kerja, 

harga keperluan material, perizinan dari pemerintah setempat, 

kemampuan penyedia jasa konstruksi setempat baik konsultan, informasi 

mengenai cuaca ataupun iklim di lingkungan lokasi proyek yang 

digunakan untuk mencegah kendala yang dapat diakibatkan oleh cuaca 

dan lain sebagainya. 

2. Tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan ini 

berupa survey lanjutan, pembuatan desain awal / sketsa perencanaan 

(preliminary design), pengajuan proposal dan perancangan detail (detail 

design), keempat kegiatan ini berkaitan satu sama lain karena akan 

berpengaruh pada kegiatan selanjutnya. Tahapan ini bertujuan untuk 

mendapatkan perencanaan kerja terakhir yang memuat pengelompokan 

pekerjaan dan kegiatan secara detail. Adapun juga sasaran pokok 

perencanaan kerja terakhir adalah : 

a. Dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bertujuan untuk 

mendapatkan harga kontrak pekerjaan konstruksi dan material yang 

bernilai tetap, lebih pasti bersaing, sehingga dapat menentukan batas 

anggaran biaya yang diperlukan. 

b. Berdasarkan dalam rentang waktu yang telah direncanakan atau 

ditetapkan pada awal, pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

kualitas yang diinginkan. 
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3. Tahap pelelangan, dimulai dari kegiatan administrasi yang dilakukan 

untuk pelelangan sampai dengan adanya pemenang lelang. 

4. Tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kegiatan yang dilakukan dapat 

berupa persiapan kondisi lapangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

fisik proyek hingga selesai. Kegiatan pengendalian biaya konstruksi 

merupakan kegiatan yang paling penting dalam hal ini alokasi biaya 

sumber daya dari mulai dari peralatan, material hingga tenaga kerja perlu 

diperhatikan. Supaya kegiatan dalam proyek dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan maka perlu adanya pengendalian jadwal. Hal ini perlu 

adanya penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak yang 

terlibat supaya tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  

5. Tahap pengoperasian, setelah bangunan selesai maka akan diserahkan 

oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa ataupun owner untuk 

beroperasi, dalam tahapan ini pemeliharaan bangunan masih merupakan 

tanggung jawab penyedia jasa sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan bersama. 

 

2.5 Tahapan Pelaksanaan 

Suyatno (2010) menyatakan kegiatan yang dilakukan dalam tahapan 

pelaksanaan adalah mengkoordinasi, merencanakan serta mengendalikan semua 

operasional di lapangan. 

 Secara umum perencanaan dan pengendalian proyek meliputi 4 macam : 

1. Perencanaan serta pengendalian jadwal pelaksanaan waktu proyek 

2. Perencanaan serta pengendalian struktur organisasi lapangan 
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3. Perencanaan serta pengendalian tenaga kerja 

4. Perencanaan serta pengendalian material dan peralatan 

Koordinasi operasi di lapangan dapat meliputi 2 macam : 

1. Mengkoordinasi semua proses kegiatan pembangunan, baik untuk 

fasilitas dan perlengkapan yang akan digunakan serta bangunan 

sementara ataupun bangunan permanen 

2. Mengkoordinasi para subcon (sub kontraktor) 

Mekanisme pelaksanaan yang menyebabkan munculnya masalah – 

masalah yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan konstruksi seperti adanya 

keterlambatan dalam pengadaan material dan peralatan, adanya keterlambatan 

jadwal perencanaan, munculnya perubahan – perubahan pekerjaan pelaksanaan 

pada saat konstruksi berlangsung, perlunya jadwal konstruksi yang layak, kendala 

produktifitas, peraturan – peraturan pemerintah setempat mengenai metode 

konstruksi serta perencanaan keamanan, dampak terhadap lingkungan, kebijakan 

di dalam bidang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. 

 

2.6 Hubungan Antara Biaya, Waktu dan Kualitas 

Menurut Dipohusodo (1996), ketentuan mengenenai penggunaan biaya, 

pelayanan jasa, mutu dan waktu penyelesaian konstruksi sudah diikat dan 

ditetapkan dalam kontrak sebelum proyek dimulai. Jika adanya perbedaan kualitas 

atau hasil konstruksi, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka 

semua resiko harus ditanggung. Kualitas atau hasil konstruksi yang tidak sesuai 

harus diperbaiki dengan dibongkar, kemudian harus ulang dibangun. Selain itu 

segala upaya perbaikan, pembongkaran dan pembangunan ulang tidak akan ada 
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perubahan biaya dan jangka waktu pelaksanaan konstruksi yang telah disepakati 

bersama dalam kontrak. Sehingga faktor – faktor seperti biaya, waktu pelaksanaan 

dan kualitas dalam pelaksanaan konstruksi sudah merupakan suatu kesepakatan 

pasti yang tidak dapat diubah lagi dan hubungan antara ketiga faktor memiliki 

keterikatan satu sama lainnya. Berikut uraian skema dalam bentuk bagan yang 

ditampilkan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 2.1 Ketergantungan Hubungan Antara Biaya, Waktu dan Kualitas, 

sumber : Ketergantungan Antara Biaya, Waktu dan Kualitas (Dipohusodo          

1996 : 216) 

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa hubungan antara waktu 

pelaksanaan konstruksi, kualitas bangunan, dan biaya pekerjaan memiliki 

keterikatan saling tarik menarik. Jika pada proyek yang telah terlambat ingin 

mempercepat waktu pelaksanaan serta mempertahankan kualitas bangunan, maka 

akan berpengaruh pada kenaikan biaya, sebaliknya juga jika ingin mempercepat 

waktu pelaksanaan tapi ingin mempertahankan biaya maka kualitas tidak dapat 

dipertahankan. Dari gambar skema diatas dapat dilihat bahwa jadwal, perubahan 

jenis pekerjaan, peraturan dari pemerintah, pengadaan material dan alat 

mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi, sedangkan adanya inflasi, 
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penambahan waktu, modal awal kerja, sengketa hukum serta bunga bank 

mempengaruhi adanya perubahan pembiayaan. Kualitas dari tenaga, material dan 

alat, pengawasan dan  pemeriksaan, perencanaan terhadap spesifikasi teknis 

mempengaruhi kualitas terhadap bangunan. Lokasi pelaksanaan proyek, 

produktifitas, jadwal pelaksanaan konstruksi, kondisi ekonomi dengan biaya 

tinggi, rekayasa nilai serta pelatihan pekerja mempengaruhi perubahan waktu 

konstruksi, pengeluaran biaya dan kualitas terhadap bangunan. 

 

2.7 Definisi Keterlambatan Proyek 

Menurut Ervianto (2005) bahwa terdapat hubungan antara pihak – pihak 

yang terlibat dalam suatu proyek, yang pada umumnya dibedakan menjadi 

hubungan fungsional dimana pola hubungan yang ada berkaitan dengan fungsi 

dari pihak – pihak yang terlibat dan juga adanya hubungan kerja formal dimana 

terdapat pola hubungan yang ada kaitan dengan kerjasama antara berbagai pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang disepakati bersama 

dalam suatu bentuk dokumen kontrak. Berdasarkan bentuk fungsional, adapun 

pihak yang sangat berperan dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu 

pihak pemilik proyek (owner), pihak konsultan dan juga pihak kontraktor. 

Menurut Alifen et al. (2000), keterlambatan proyek sering menjadi akar 

dari perselisihan dan tuntutan antara pemilik (owner) maupun oleh penyedia jasa 

(kontraktor), sehingga akan mengakibatkan penambahan biaya yang sangat mahal 

baik ditinjau dari sisi penyedia jasa (kontraktor) maupun pemilik (owner). Juga 

kontraktor dapat dikenakan penalti atau denda yang sesuai dengan isi dari 

kesepakatan dalam kontrak, disamping itu kontraktor juga dikenakan biaya 
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penambahan atau kelebihan (overhead budget) selama proyek tersebut masih 

berjalan. Juga dari sisi pemilik akan mengalami kerugian dalam hal pengurangan 

pemasukan yang terjadi akibat adanya penundaan pengoperasian fasilitasnya.  

Menurut Proboyo (1999), keterlambatan pelaksanaan proyek pada 

umumnya akan menimbulkan kerugian baik bagi pemilik (owner) maupun oleh 

penyedia jasa (kontraktor). Karena dampak dari keterlambatan tersebut dapat 

mengakibatkan konflik ataupun masalah mengenai apa dan siapa yang 

menyebabkan keterlambatan, juga adanya perpanjangan atau penambahan jangka 

waktu dan biaya pelaksanaan.  

Keterlambatan (delay) merupakan suatu aktifitas atau kegiatan pada 

proyek pelaksanaan konstruksi yang mengalami perpanjangan jangka waktu yang 

tidak sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Keterlambatan pada suatu 

proyek diidentifikasikan melalui jadwal (schedule) yang telah ditetapkan. 

Dibuatnya schedule supaya dari mengetahui serta mengantisipasi adanya kegiatan 

– kegiatan yang mengalami keterlambatan pada suatu pelaksanaan konstruksi 

(Suyatno, 2010)  .  

Menurut Lewis dan Atherley dalam Suyatno (2010), jika suatu pekerjaan 

yang telah ditetapkan pada jangka waktu yang diinginkan namun tidak selesai 

sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami keterlambatan. Hal ini akan 

mengakibatkan perubahan perencanaan yang ditetapkan pada awal serta pada 

masalah keuangan. Keterlambatan yang muncul dalam suatu proyek pelaksanaan 

konstruksi akan mengalami masalah penambahan jangka waktu ataupun biaya 

maupun penambahan kedua masalah. Hal ini menimbulkan kerugian pada pemilik 

(owner) karena tidak dapat menempatkan sumber daya yang ada ke proyek 
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lainnya, sehingga mengakibatkan peningkatan biaya langsung yang akan 

dikeluarkan seperti penambahan pengeluaran untuk gaji tenaga kerja, penambahan 

biaya untuk perpanjangan penyewaan peralatan dan lain sebagainya yang 

mengakibatkan pengurangan keuntungan. Sehingga dapat dijabarkan suatu 

kesimpulan bawah suatu proyek dikatakan mengalami keterlambatan apabila tidak 

melakukan penyerahan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa pada waktu yang 

telah ditetapkan bersama.  

 

2.8 Penyebab Keterlambatan 

Beberapa faktor potensial yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pada 

suatu konstruksi, terdiri dari tujuh (7) kategori (Andi et al. 2003) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tenaga Kerja (labors), merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam proses pelaksanaan konstruksi berdasarkan 

kedisplinan tenaga kerja, tingkat keahlian pada tenaga kerja, tingkat 

ketidakhadiran, jumlah tenaga kerja serta cara komunikasi antara tenaga 

kerja dan badan pengawas. 

2. Bahan (material), dalam pengadaan bahan seperti pengiriman bahan, 

jumlah ketersediaan bahan yang ada serta kualitas bahan, jika mengalami 

hambatan dalam pengadaan bahan maka akan mempengaruhi 

keterlambatan pelaksanaan dalam suatu proyek. 

3. Peralatan (equipment), ketidaktersediaan peralatan dalam pelaksanaan 

konstruksi serta peralatan dengan kualitas dan mutu yang tidak baik 

dapat mengakibatkan terhambatnya waktu pelaksanaan dalam konstruksi. 
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4. Karakteristik Tempat (site characteristic), adanya kondisi permukaan 

dan di bawah permukaan tanah yang belum siap, tempat penyimpanan 

material atau bahan yang belum ada serta susahnya akses ke lokasi 

proyek yang tidak mendukung juga merupakan akar masalah dapat 

mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan konstruksi. 

5. Manajerial (managerial), dengan adanya pengawasan yang kurang 

memadai pada proyek, pengalaman serta kualitas pengawas yang tidak 

dapat mengontrol pekerjaan pada lapangan dan keperluan material di 

lapangan, adanya perubahan desain (design), komunikasi yang kurang 

baik antara konsultan dan kontraktor maupun antara kontraktor dan 

pemilik, serta penetapan jadwal pengiriman material dan pengadaan 

peralatan maupun jadwal penetapan pekerjaan yang terus menerus 

berubah akan mengakibatkan perubahan waktu pada semua pelaksanaan 

konstruksi pada lapangan. 

6. Keuangan (financial), terhambatnya pembayaran biaya – biaya 

administrasi berlangsungnya pelaksanaan konstruksi serta bahan material 

dari supplier yang tidak sesuai dengan perjanjian akan mengakibatkan 

perubahan waktu pelaksanaan pada konstruksi. 

7. Faktor – Faktor Lainnya, tingginya tingkat intensitas curah hujan pada 

proyek sering mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan 

pekerjaan proyek, selain itu ada juga faktor kondisi ekonomi yang 

berubah – ubah serta tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dapat 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek. 
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Menurut Kraiem dan Dickman dalam Widhiawati, 2009. Vol. 8 No. 2, 

Juli - Desember), penyebab – penyebab terjadinya terhambatnya waktu 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dikategorikan menjadi tiga (3) kelompok, 

yaitu : 

1. Keterlambatan yang layak menerima kompensasi (Compensable Delay), 

dimana keterlambatan ini disebabkan dengan adanya tindakan, kelalaian 

atau kesalahan dari pemilik proyek (owner). 

2. Keterlambatan yang tidak dapat diterima (Non Excusable Delay), dimana 

keterlambatan ini diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian dari 

kontraktor (contractor). 

3. Keterlambatan yang dapat diterima (Excusable Delay), dimana 

keterlambatan diakibatkan oleh kejadian – kejadian dan masalah – 

masalah yang di luar kendali pemilik maupun kontraktor. 

Menurut Antil dalam Lihite (2012), terlambatnya suatu proyek 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh pemilik, kontraktor dan 

pihak selain keduanya. Banyak faktor – faktor yang dapat terjadi dalam suatu 

proyek konstruksi sehingga dapat mengakibatkan bertambahnya waktu 

pelaksanaan dari suatu kegiatan. Beberapa hal yang sering menyebabkan 

keterlambatan seperti : adanya perubahan desain atau spesifikasi, perubahan 

kondisi di proyek, perubahan cuaca, material ataupun peralatan dan 

ketidaktersediaan tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini diungkapkan pendapat – pendapat dari beberapa ahli 

mengenai penyebab – penyebab terjadinya keterlambatan dalam proyek 

konstruksi. Menurut Lewis dan Atherley dalam Stefenfu (2014) berusaha 
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membagi penyebab – penyebab terjadinya keterlambatan dalam suatu proyek 

kosntruksi menjadi 3 bagian, yakni : 

1. Compensable Delays, penyebab – penyebab keterlambatan yang sering 

mempengaruhi waktu pelaksanaan pada proyek konstruksi ini, adalah : 

a. Act of God, adanya gangguan alam seperti angin topan, letusan 

gunung berapi, kebakaran, gempa bumi, banjir dan lain – lain.  

b. Force majeure, termasuk penyebab Act of God yang terjadi, 

kemudian adanya huru hara, pemogokan para tukang - tukang, demo, 

perang dan lain – lain 

c. Cuaca, pada saat cuaca dalam kondisi yang tidak normal ataupun 

menjadi tidak bersahabat, maka hal ini berubah menjadi faktor 

penyebab keterlambatan yang dari diterima (Excusing Delay) 

2. Excusable Compensable Delays, adanya penyebab keterlambatan yang 

diakibatkan diluar tanggungan oleh pemilik (owner) ataupun kontraktor. 

Penyebab – penyebab dari tipe Compensable and Excusable Delay 

adalah : 

a. Terlambatnya penjelasan detail pekerjaan 

b. Adanya kesalahan pada gambar dan spesifikasi 

c. Terlambatnya persetujuan terhadap gambar desain 

d. Terlambatnya penyerahan penuh terhadap lokasi (site) proyek 

e. Terlambatnya waktu pembayaran kepada kontraktor 

3. Non – Excusable Delays, adanya penyebab keterlambatan ini ditanggung 

sepenuhnya oleh kontraktor, karena kontraktor tidak dapat 

menyelesaikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan tanggal 
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penyelesaian yang telah disepakati. Sehingga pihak pemilik (owner) 

dapat meminta monetary damages atas keterlambatan tersebut. Berikut 

penyebabnya antara lain : 

a. Kesalahan saat koordinasi pekerjaan 

b. Kesalahan saat koordinasi bahan (material) serta peralatan 

c. Kesalahan saat pengendalian keuangan proyek 

d. Keterlambatan saat penyerahan shop drawing 

e. Kesalahan saat mencari personil yang kekurangan keterampilan 

 Penelitian terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi yang 

dilakukan oleh Lewis dan Atherley dalam Stefenfu (2014) pada 30 proyek 

bangunan gedung di India, yang telah dibangun antara tahun 1978 sampai tahun 

2002 telah dapat mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan, yaitu antara 

lain : 

1. Munculnya keterlambatan pembayaran oleh pemilik (owner) 

2. Jeleknya tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor 

3. Tidak tepatnya pengelolaan material oleh kontraktor 

4. Ketidakcukupan pemenuhan tenaga kerja oleh kontraktor 

5. Kondisi lapangan yang tergenang air yang disebabkan oleh hujan deras  

6. Perbedaan keadaan tanah yang diharapkan berbeda  

7. Permintaan dari pemilik (owner) untuk pekerjaan tambahan 

8. Perubahan desain dalam pekerjaan struktur, plumbing dan elektrikal 

9. Ketidakjelasan dan kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 

10. Perubahan terhadap perencanaan dan spesifikasi 

11. Perubahan pada metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor 
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12. Kesalahan terhadap pembacaan spesifikasi dan gambar  

13. Kurang kurang baiknya perencanaan jadwal (schedule) pekerjaan dari 

kontraktor 

14. Kurang optimalnya produktifitas pekerjaan dari kontraktor 

15. Perubahan lingkup pekerjaan konsultan 

16. Pemogokan yang dilakukan oleh pihak kontraktor 

17. Perbaikan terhadap pekerjaan yang sudah selesai 

18. Perbaikan kerusakan terhadap pekerjaan akibat pemogokan 

19. Pengajuan persetujuan terhadap shop drawing terlambat oleh konsultan 

 

2.9 Tipe dan Jenis Keterlambatan 

Menurut Jervis dalam Stefenfu (2014), sebuah keterlambatan yang terjadi 

dalam suatu proyek dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe : 

1. Excusable Delay (ED), adanya faktor yang berada di luar kendali 

penyedia jasa (kontraktor) dan pemilik (owner) yang mengakibatkan 

terlambatnya kinerja kontraktor, sehingga kontraktor memiliki hak atas 

perpanjangan waktu yang sesuai dengan keterlambatan tersebut dan tidak 

berhak atas kompensasinya 

2. Non Excusable Delay (NED), adanya kesalahan dari pihak kontraktor 

yang secara tidak tepat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang 

mengakibatkan kinerja kontraktor terlambat, sehingga tidak berhak atas 

penggantian terhadap keterlambatan yang terjadi serta biaya 

3. Compensable Delay (CD), adanya kesalahan dari pihak pemilik (owner) 

dalam pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban sesuai kontrak yang 
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mengakibatkan keterlambatan terhadap kinerja kontraktor, sehingga 

kontraktor berhak untuk pengajuan kompensasi biaya serta terhadap 

keterlambatan yang terjadi. 

4. Concurrent Delay (CCD), adanya 2 penyebab keterlambatan yang terjadi 

secara bersamaan, dimana jika CD dan ED terjadi bersamaan dengan 

NED maka keterlambatan akan menjadi NED. Jika CD terjadi bersamaan 

dengan ED maka keterlambatan tersebut akan menjadi ED 

Terdapat beberapa pihak berbeda yang dapat menyebabkan 

keterlambatan (Suyatno, 2010), yaitu : 

1. Pemilik (owner) atau perantaranya (Delay That Caused by Owner or His 

Agent). Jika pemilik (owner) atau perantaranya mengakibatkan 

keterlambatan pada proyek, misalnya karena keterlambatan dalam 

pengajuan dan pemberian desain atau gambar kerja, maka kontraktor 

pada umumnya berhak atas pengajuan perpanjangan waktu dan juga 

boleh mengajukan tuntutan yang adil terhadap kompensasi. 

2. Keterlambatan yang dapat diterima oleh pihak ketiga (Excusable Third 

Party Delay).  Adanya keterlambatan pada proyek yang sering 

disebabkan oleh faktor – faktor diluar kendali pihak pemilik atau 

kontraktor, dalam hal ini dapat dilihat dari faktor – faktor yang 

mengakibatkan keterlambatan yang dapat diatasi dengan perpanjangan 

waktu namun tidak ada kompensasi tambahan terhadap kedua belah 

pihak.  

3. Keterlambatan yang diakibatkan oleh kontraktor (Contractor Caused 

Delay). Munculnya keterlambatan yang semacam ini pada umumnya 
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tidak akan diberikannya perpanjangan waktu untuk pekerjaan yang 

belum selesai dan tidak ada pemberian kompensasi tambahan. Dalam 

kondisi yang ekstrim hal ini dapat menyebabkan terputusnya ikatan 

kontrak yang telah disepakati 

. 

2.10 Dampak Keterlambatan 

Suyatno (2010) menyatakan bahwa munculnya keterlambatan pada suatu 

proyek akan mengakibatkan semua perencanaan yang telah direncanakan pada 

awalnya serta masalah keuangan berubah atau terganggu. Keterlambatan pada 

suatu proyek konstruksi selalu mengakibatkan pertambahan durasi waktu proyek 

atau peningkatan biaya maupun kedua hal tersebut.  

Pada pihak pemilik (owner), keterlambatan dapat mengakibatkan 

potensial kehilangan pemasukan (income) dari fasilitas yang telah direncanakan 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada pihak 

kontraktor, keterlambatan dapat mengakibatkan perubahan terhadap rencana 

dalam penempatan sumber daya ke proyek lain yang akan dijalankan, serta 

peningkatan terhadap biaya tidak langsung (indirect cost) dikarenakan adanya 

pengeluaran terhadap gaji karyawan yang bertambah serta durasi penyewaan 

peralatan yang bertambah yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan dari 

pihak kontraktor. 

Keterlambatan menimbulkan kerugian terhadap pihak Kontraktor, 

Konsultan dan Owner, yaitu: 
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1. Pihak Pemilik (Owner) 

Dampak yang ditimbulkan terhadap pemilik (owner) jika adanya 

keterlambatan akan mengakibatkan kehilangan atau berkurangnya 

penghasilan yang di dapatkan dari bangunan atau fasilitas yang 

seharusnya sudah dapat beroperasi. Apabila pihak pemilik (owner) 

merupakan pemerintah, maka fasilitas umum seperti misalnya rumah 

sakit dengan tentunya akan mengalami keterlambatan untuk beroperasi 

sehingga merugikan pelayanan masyarakat ataupun program pelayanan 

yang telah disusun. Kerugian yang seperti ini tidak dapat diatasi dengan 

kompensasi uang. Sedangkan jika pihak pemilik (owner) merupakan non 

pemerintah, maka proyek seperti misalnya pembangunan gedung, 

pembangunan toko ataupun hotel akan mengakibatkan mundurnya jadwal 

yang telah direncanakan dari awal, sehingga adanya jangka waktu 

kosong dimana pemasukan mengalami pemberhentian. 

2. Pihak Kontraktor 

Dampak yang ditimbulkan terhadap kontrakor jika adanya keterlambatan 

akan mengakibatkan adanya kenaikan biaya overhead dimana yang 

meliputi biaya secara keseluruhan pada perusahaan yang terlepas dari ada 

tidaknya kontrak yang sedang berjalan. Sehingga mengakibatkan 

kerugian kemungkinan naiknya harga material, biaya karyawan dan 

tenaga kerja, biaya sewa peralatan serta juga akan ada kemungkinan 

tertahannya modal kontraktor yang kemungkinan dapat disalurkan di 

proyek lain. 
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3. Pihak Konsultan 

Dampak yang ditimbulkan terhadap konsultan jika adanya keterlambatan 

akan mengakibatkan konsultan mengalami kerugian waktu terhadap 

berbagai faktor serta terlambatnya pengerjaan perencanaan terhadap 

proyek yang lainnya. 

 

2.11 Mengatasi Keterlambatan 

Menurut Dipohusodo (1996), seiring berjalannya proses konstruksi akan 

muncul berbagai gejala kelangkaan periodik terhadap material – material yang 

diperlukan, bisa berupa material dasar ataupun barang jadi di lokal maupun yang 

di import. Berbagai macam variasi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal 

tersebut tetapi tergantung pada kondisi pada proyek, mulai dari saat ditanggani 

oleh staff khusu di dalam perusahaan hingga bentuk pembagian tugas dan 

tanggung jawab terhadap kontraktor dan sub-kontraktor, importer, pemasok atau 

supplier, produsen ataupun industri yang sesuai terhadap dokumen perencanaan 

dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Beberapa cara dalam pengendalian 

terhadap keterlambatan dalam proyek, yaitu : 

1. Pengarahan terhadap sumber daya tambahan yang diperlukan digunakan 

dalam proyek 

2. Mengatasi ataupun mencari solusi terhadap upaya – upaya lain ataupun 

rintangan – rintangan untuk menjamin agar dapat meningkatkan progress 

pekerjaan serta mengembalikan ke perencanaan awal 
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3. Jika tidak dalam garis rencana awal, mungkin perlu mengadakan revisi 

terhadap jadwal, yang akan dijadikan sebagai sebagai dasar penilaian 

terhadap progress kemajuan pekerjaan berikutnya. 

Untuk mengatasi keterlambatan pemasukan material dan bahan yang 

terjadi karena adanya halangan atau faktor lain dari pemasok atau supplier, maka 

perlu adanya pemasok atau supplier cadangan. Dalam penyusunan daftar prioritas 

pemasok atau supplier, tidak cukup hanya disusun sekali saja tetapi digunakan 

selanjutnya. Daftar prioritas tersebut tentunya harus dilakukan evaluasi secara 

periode mengenai pemasok atau supplier yang dilakukan berdasarkan hubungan 

pada waktu sebelumnya. Untuk evaluasi terhadap kualitas pemasok atau supplier 

dapat dinilai dari karakteristik pola kebiasaan, pola pengiriman serta cara 

penggantian terhadap barang yang rusak. 

 

2.12 Rancangan Kuesioner 

Tujuan utama dalam pembuatan berbagai kuesioner adalah untuk : 

a. Untuk perolehan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

b. Untuk perolehan informasi terhadap reabilitas serta validitas yang 

setinggi mungkin 

Kuesioner – kuesioner yang dibagikan dirancang dalam tiga kelompok 

yang akan dijelaskan seperti berikut : 

a. Data Pribadi 

Kumpulan pertanyaan yang diberikan terhadap responden mengenai 

jabatan atau kedudukan, lama pengalaman berkerja responden dalam 

bidang konstruksi, serta sejarah pendidikan responden. 
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b. Data Proyek 

Kumpulan mengenai cara penanganan di proyek mengenai keterlambatan 

dan besar keterlambatan yang terjadi 

c. Faktor – Faktor Potensial 

Pengelompokan terhadap faktor – faktor yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi waktu pelaksanaan dalam proyek konstruksi menjadi 

delapan (8) kategori (Widhiawati 2009), yaitu : 

1. Bahan (Material) 

- Ketersediaan jumlah bahan 

- Kualitas dan spesifikasi dari bahan 

- Jadwal pengiriman bahan 

- Kondisi bahan di tempat penyimpanan atau gudang 

- Jadwal fabrikasi bahan khusus 

- Kelangkaan bahan khusus 

- Jadwal pemesanan bahan 

2. Tenaga Kerja (Labors) 

- Ketersediaan jumlah tenaga kerja 

- Keahlihan dan kedisiplinan tenaga kerja 

- Motivasi kerja para pekerja 

- Angka ketidakhadiran (absensi) 

- Penggantian untuk tenaga kerja baru 

- Kemampuan komunikasi antara tenaga kerja dan badan 

pembimbing 
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3. Peralatan (Equipment) 

- Kondisi peralatan yang dipakai 

- Ketersediaan peralatan yang diperlukan 

- Keahlihan operator terhadap penggunaan peralatan 

- Jadwal pengiriman peralatan 

- Kualitas dari peralatan 

- Produktifitas pemakaian peralatan 

- Manajerial penempatan peralatan 

4. Keuangan (Financial) 

- Ketersediaan keuangan selama proyek berjalan 

- Proses pembayaran dari pemilik yang terlambat 

- Harga bahan ataupun material 

- Situasi dan kondisi ekonomi nasional (krisis moneter) 

- Fluktuatsi perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap 

rupiah 

5. Lingkungan (Environment) 

- Faktor lingkungan sosial dan budaya sekitar 

- Pengaruh perubahan udara panas 

- Intensitas curah hujan 

- Kondisi ekonomi 

- Kecelakaan kerja 

6. Karakteristik Tempat (Site Characteristic) 

- Penilaian lingkungan sekitar 

- Kesalahan dalam penentuan atau penyelidikan kondisi tanah 
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- Kondisi permukaan serta bawah permukaan tanah 

- Karakteristik fisik terhadap bangunan di sekitar lingkungan 

- Ketersediaan tempat penyimpanan bahan atau material 

- Akses ke titik lokasi proyek 

- Perubahan kondisi geologi di lokasi proyek 

- Lokasi pekerjaan proyek 

7. Perjanjian Kontrak (Contract Relationship) 

- Konflik kontrak antara kontraktor dan pemilik (owner) 

- Kurangnya atau tidak adanya kerjasama antara pihak kontraktor 

dan pihak pemilik (owner) 

- Keterlambatan dalam pembuatan atau penetapan keputusan oleh 

pemilik (owner) 

- Negosiasi atau kesepakatan terhadap perijinan dalam kontrak 

- Perselisihan terhadap pekerjaan antara bagian - bagian yang 

berbeda dalam proyek 

- Kurangnya komunikasi antar pemilik (owner) dengan pihak - 

pihak lain yang berkaitan terhadap perencanaan proyek 

- Perbedaan perencanaan jadwal oleh sub kontraktor dalam 

penyelesaian proyek 

- Organisasi yang buruk pada pemilik (owner) dan konsultan 

- Pengendalian kontraktor utama terhadap sub kontraktor dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek     

8. Manajerial dan Waktu (Managerial and Schedulling) 

- Perencanaan jadwal pengiriman bahan dan peralatan 
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- Perencanaan jadwal pekerjaan yang perlu diselesaikan 

- Perhitungan kebutuhan material 

- Persiapan ataupun penetapan perancangan tempat 

- Perubahan gambar serta desain 

- Pengawasan terhadap proyek 

- Tingkat kualitas pengontrolan pekerjaan 

- Pengalaman manajer di lapangan 

- Kemampuan komunikasi di antara konsultan dan kontraktor 

- Kemampuan komunikasi di antara kontraktor dan pemilik 

- Masalah yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi   

- Tidak tercapainya target terhadap perencanaan awal proyek 

- Persiapan awal dan ijin shop drawing 

- Menunggu proses ijin terhadap kontrol material 

 

2.13 Program dan Cara Kerja SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) 

Statistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan angka. Oleh karena itu 

statistik sering dikaitkan dengan data – data yang bersifat kuantitatif (angka), 

salah satunya adalah program SPSS. Untuk dapat memahami atau mengerti cara 

kerja program software SPSS, berikut dikemukakan kaitan antara cara kerja 

komputer dengan SPSS dalam pengolahan data. Proses perhitungan program SPSS 

berkerja dengan cara sebagai berikut : 
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Penjelasan proses cara kerja statistik dengan SPSS : 

1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA EDITOR yang 

otomatis muncur di layar saat SPSS diajukan 

2. Data yang telah di input kemudian diproses, juga lewat menu DATA 

EDIT 

3. Hasil pengolahan data muncul di layar (window) yang lain dari SPSS, 

yaitu OUTPUT NAVIGATOR 

Pada menu output navigator, informasi atau output statistic dapat 

ditampilkan secara : 

1. Teks atau tulisan. Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, 

pengurangan dan lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk 

teks dapat dilakukan lewat menu Text Output Editor 

2. Tabel. Pengerjaan (pivoting label, penambahan, pengurangan label dan 

lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk label dapat 

dilakukan lewat menu Pivot Table Editor 

3. Chart atau grafik. Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang 

berhubungan dengan output berbentuk grafik dapat dilakukan lewat 

menu Chart Editor 
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