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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini industri konstruksi terus berkembang dan bahkan meningkat 

dengan tuntutan dan kebutuhan pemilik proyek dan tidak dapat dipisahkan dari 

berbagai macam masalah selama pelaksanaan konstruksi. Secara umum, aktivitas 

dalam industri konstruksi, khususnya tahap pelaksanaan proyek dapat 

didefinisikan sebagai sebuah aktivitas sementara yang terjadi dalam jangka waktu 

tertentu, dengan alokasi sumber daya khusus untuk menghasilkan produk dengan 

standar kualitas yang terdefinisi dengan jelas. 

Proyek-proyek konstruksi pada umumnya berbeda dalam ukuran, waktu 

konsumsi dan kompleksitas. Namun, ada beberapa karakteristik umum. Salah satu 

karakteristik ini adalah change order. Seperti yang disebutkan dalam [12] Ming et 

al., (2004) menyatakan bahwa hal ini biasa disebut perintah perubahan kerja atau 

Perintah Perubahan Kontrak. Dalam tahap pelaksanaan proyek konstruksi, pemilik 

sering meminta untuk melakukan perubahan pada awal, tengah, atau akhir proyek 

karena ada sesuatu yang penting yang memerlukan perubahan dalam desain. 

Change Contract Order (CCO) merupakan perubahan terhadap nilai 

kontrak awal yang lazim terjadi pada pekerjaan konstruksi. Perubahan pekerjaan 

biasanya dikarenakan adanya penambahan maupun pengurangan terhadap 

pekerjaan awal.  Assaf dan Al-Hejji (2006) melakukan survei lapangan mengenai 

kinerja waktu dari berbagai proyek konstruksi di Arab Saudi. Mereka 

mengidentifikasi 73 penyebab keterlambatan dalam 76 proyek yang disurvei, 
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namun penyebab penundaan paling umum yang diidentifikasi oleh tiga pihak 

(klien, konsultan, dan kontraktor) adalah Permintaan Perubahan (CCO). Alnuaimi 

et al, (2010) mempelajari penyebab, efek, manfaat, dan perbaikan dari perubahan 

pada proyek konstruksi publik di Oman dan menemukan bahwa penyebab utama 

CCO adalah hal-hal yang terkait dengan klien diikuti oleh kurangnya informasi 

dan database nasional. Hinze, (2001) menyatakan CCO umumnya terjadi karena 

(1) Keinginan pemilik proyek untuk mengubah desain pekerjaan, (2) Perbedaan 

perkiraan kondisi pekerjaan dengan kondisi asli di lapangan, (3) Permintaan dari 

kontraktor pelaksanaan, (4) Terjadi kesalahan perencanaan desain terhadap 

spesifikasi. 

Beberapa tahun belakangan Indonesia terus mengalami peningkatan 

infrastruktur khususnya di bidang konstruksi. Sama halnya dengan negara lain di 

dunia, perubahan-perubahan terhadap kontrak awal pekerjaan cukup lazim terjadi. 

Permintaan CCO secara umum dapat terjadi di awal pekerjaan, pertengahan dan di 

akhir pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi dari proyek. Alaryan et al, 

(2014) menjelasakan Change Order (CO) merupakan sesuatu yang sangat sulit 

dihindari sehingga CCO pun telah menjadi sebuah bagian penting dari sebuah 

proyek konstruksi. Namun CCO sendiri memberikan dampak negatif baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan proyek yang dapat 

berimbas kepada pemilik proyek maupun kontraktor pelaksana. Umumnya 

dampak langsung yang ditimbulkan akibat dari CCO ialah penambahan biaya 

terhadap rincian item pekerjaan, terjadinya pertentangan jadwal waktu 

pelaksanaan pekerjaaan, pengulangan terhadap pekerjaan, meningkat jumlah 

pekerja dan upah pekerjaan. Dampak secara tidak langsung yang dampak 
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ditimbulkan menurut Hanna et al, (1999) ialah dapat terjadinya perselisihan antara 

kontraktor pelaksana maupun dari pemilik proyek. 

Hal serupapun terjadi di Kota Batam sebagai salah satu kota industri dan 

termasuk dalam kawasan hinterland di Indonesia. Hampir disetiap pekerjaan 

konstruksi di Kota Batam mengalami perubahan-perubahan kontrak atau CCO 

baik untuk pekerjaan skala kecil maupun besar. CCO sendiri kerap memberikan 

dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan pekerjaan kontruksi 

seperti terjadinya keterlambatan waktu pekerjaan, bertambahnya biaya pekerjaan 

terhadap anggaran awal, dan berkurangnya kualitas mutu pekerjaan. Di Kota 

Batam sendiri CCO pada proyek konstruksi umumnya terjadi karena keinginan 

pemilik proyek untuk merubah item pekerjaan, kondisi lapangan pekerjaan yang 

tidak memungkinkan dan proyek anggaran yang tidak mencukupi, sehingga 

banyak berdampak kepada jadwal pelaksanaan pekerjaan dan biaya 

pelaksanaannya.  Adapun dalam penelitian ini penulis ingin menganalis faktor-

faktor dan kendala yang menyebabkan pekerjaan mengalami change order 

khususnya pekerjaan konstruksi dibidang pengelolaan sumber daya air bersih 

dengan melakukan studi kasus pada salah satu perusahaan kontraktor di Kota 

Batam yaitu PT. Wicaksana Bangun Abadi dengan cara melakukan penyebaran 

kuesioner. Selanjutnya data  akan dianalisis menggunakan metode analisis faktor 

yang bertujuan untuk mengklasifikasi beberapa variabel yang memiliki jumlah 

yang banyak yang kemudian membentuk beberapa variabel baru yang lebih 

sedikit dari variabel awal. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan change order pada pekerjaan 

pengelolaan air bersih di PT. Wicaksana Bangun Abadi 

2. Faktor apakah yang paling sering menyebabkan change order pada 

pekerjaan pengelolaan air bersih di PT. Wicaksana Bangun Abadi 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalis variabel-variabel penyebab change order proyek pengelolaan 

air bersih di PT. Wicaksana Bangun Abadi  

2. Menyimpulkan faktor yang paling sering menyebabkan change order 

proyek pengelolaan air bersih di PT. Wicaksana Bangun Abadi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Sebagai informasi kepada PT. Wicaksana Bangun Abadi faktor apa sajakah 

yang umumnya menyebabkan change order pada proyek pengelolaan air 

bersih pada perusahaan tersebut 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Change Order  agar 

dapat diterapkan di masa depan 
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1.5 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian hanya membahas faktor penyebab change order pada proyek 

pengelolaan air bersih pada PT. Wicaksana Bangun Abadi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian bab ini akan diuraikan kajian yang digunakan pada 

pembahasan hasil analisa faktor-faktor dan dampak yang umumnya 

terjadi pada change order. 

BAB II I METODE PENELITIAN 

Pada bagian bab ini akan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian dan menguraikan alur penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian bab ini akan diuraikan permasalahan yang muncul dan 

bagaimana penyelesaian yang dicapai sebagaima yang dituangkan 

pada bab metode penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian bab ini akan kesimpulan dan saran yang didapatkan 

dari hasil penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber dan referensi yang digunakan untuk menunjang 

penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Berisikan lampiran-lampiran yang merupakan data pendukung 

pada penelitian ini. 
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