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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rata – rata setiap proyek konstruksi memiliki rencana dan jadwal 

pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelum pekerjaan konstruksi tersebut 

dimulai. Setiap pelaksanaan proyek konstruksi menginginkan proyeknya selesai 

sesuai dengan jadwal. Agar dapat mencapai tujuan tersebut terdapat tiga sasaran 

yang harus terpenuhi yaitu besar biaya (cost) yang harus dialokasikan, dan mutu 

(quality) serta waktu (time) yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan 

parameter yang penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek. 

Waktu (time) merupakan salah satu bagian penting dalam memanajemen 

suatu proyek selain biaya (cost) dan kualitas (quality). Proyek yang tepat waktu 

merupakan salah satu tujuan bagi pihak pemilik maupun pihak kontraktor, 

sehingga keberhasilan dalam mengendalikan waktu dan melakukan pengawasan 

yang teratur dapat memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan rencana awal. 

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam pengerjaan konstruksi proyek 

adalah keterlambatan (delay). Keterlambatan terjadi hampir di setiap proyek dan 

tiap proyek tersebut mempunyai masalah keterlambatan yang berbeda – beda. 

Keterlambatan suatu proyek akan menyebabkan kerugian terutama pada biaya 

bagi pihak kontraktor maupun pihak owner. 
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Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam suatu proyek dapat 

diperoleh dengan cara melakukan observasi secara langsung di lapangan. 

Beberapa faktor penyebab keterlambatan proyek yang dapat diobservasi secara 

langsung yaitu faktor manpower yang tidak cukup, faktor material serta equipment 

yang tidak lengkap. Faktor penyebab keterlambatan tidak hanya didapatkan pada 

saat pekerjaan proyek sudah dimulai melainkan faktor penyebab keterlambatan 

juga dapat terjadi sebelum proyek dimulai. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis mengenai beberapa faktor 

yang mengakibatkan keterlambatan proyek konstruksi di Kota Batam. Analisis 

terhadap faktor – faktor keterlambatan ini penting dikarenakan owner maupun 

kontraktor yang terkait dalam jasa konstruksi dapat mengetahui faktor – faktor apa 

saja yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek serta dengan mengetahui hal 

tersebut para owner maupun kontraktor dapat mencari solusi atau melakukan 

tindakan pencegahan agar faktor tersebut tidak muncul. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini memperoleh suatu kejelasan dalam pengerjaannya, 

maka rumusan masalah yang diperoleh dari kesimpulan latar belakang yaitu: 

1. Dari faktor – faktor yang diteliti, faktor manakah yang merupakan faktor 

keterlambatan proyek yang ada di Kota Batam? 

2. Apakah tingkat pengaruh faktor – faktor yang diteliti oleh peneliti? 

3. Dari faktor – faktor yang diteliti, manakah yang menjadi faktor 

keterlambatan yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek di 
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Kota Batam dan bagaimana tindakan pencegahannya jika faktor tersebut 

terdeteksi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan guna membatasi ruang lingkup penelitian, 

adapun beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Pengambilan data dilakukan pada kontraktor proyek konstruksi yang 

terdapat di Batam. 

2. Penelitian ini difokuskan terhadap faktor keterlambatan waktu 

pelaksanaan konstruksi yang terjadi di pihak kontraktor. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang berpengaruh dalam keterlambatan 

proyek. 

2. Mengidentifikasi tingkat pengaruh setiap faktor keterlambatan yang 

diteliti terhadap proyek Batam. 

3. Mengidentifikasi faktor mana yang paling berpengaruh terhadap 

keterlambatan proyek di Kota Batam dan merumuskan tindakan 

pencegahan jika faktor tersebut terdeteksi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat terhadap non – akademis: 
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a. Memperoleh pengetahuan dalam ilmu manajemen khususnya 

pada dalam hal berkaitan dengan waktu pelaksanaan proyek. 

b. Mengetahui faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek. 

c. Mengetahui tingkat pengaruh faktor keterlambatan proyek yang 

terjadi di Batam. 

2. Manfaat terhadap akademis: 

a. Digunakan sebagai salah satu bahan bacaan / referensi. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Cara penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, diantaranya: 

1. BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 

2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang dasar teori dan dasar 

referensi dalam penulisan laporan skripsi. 

3. BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian ini menjelaksan metode – metode 

penelitian, dan metode pengumpulan data yang digunakan. 

4. BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab analisis data dan pembahasan ini membahas data – data yang 

sudah dikumpulkan dengan metode – metode yang sudah diuraikan 

dalam BAB III METODE PENELITIAN. 
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5. BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan 

pembahasan serta saran yang dapat diberikan kepada kontraktor yang 

membaca atau mengambil referensi dari skripsi ini. 
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