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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Batam adalah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis. 

Kota ini terletak sangat dekat serta berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia 

dan singapura. Sebagai kota yang terletak di jalur pelayaran internasional, kota ini 

adalah kota yang pertumbuhannya sangat pesat. 

Kota Batam merupakan kota yang ramai dengan wisatawan. Pada tahun 

2010 kota ini mendapat gelar tahun kunjungan wisata dengan judul Visit Batam 

2010 – Experience it. Kota ini ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti hotel, resort 

dengan standar internasional dan berbagai variasi kegiatan wisata yang yang 

tersusun pada Kalender Kegiatan kepariwisataan dengan tujuan untuk 

membuktikan kepuasan dan kenyamanan kepada para wisatawan yang berkunjung 

ke Batam. Namun untuk mendukung wisatawan yang ramai berkunjung ke Batam, 

diperlukan fasilitas pendukung yang banyak seperti hotel-hotel atau tempat tinggal 

yang memuaskan dan tempat wisata yang menyenangkan. Untuk itu diperlukan 

proyek pembangunan atau konstruksi yang banyak dan cepat. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, maka tingkat kerumitan dalam 

mengendalikan dan melaksanakan sebuah proyek akan semakin tinggi. Dengan 

semakin tingginya tingkat kesulitan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sebuah proyek akan semakin panjang. 

Menurut (PMBOK®Guide-2000 Edition), proyek adalah usaha 

sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik.
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 Perbedaan proyek dengan pekerjaan yang lain yaitu bersifat khusus dan tidak 

rutin, dengan demikian dalam mengendalikannya diperlukan perhatian yang 

banyak serta dengan manajemen proyek yang baik. 

Manajemen proyek konstruksi memiliki karakteristik, unik, menyangkut 

sumber daya yang banyak, dan memerlukan organisasi. Pada proses 

penyelesaiannya harus berdasarkan triple constraint yaitu cocok dengan 

spesifikasi yang ditentukan, time schedule, dan biaya yang telah ditentukan 

(Wulfram, 2007). Untuk proyek apapun, manajemen proyek dapat diterapkan dan 

dapat digunakan secara merata dalam rangka mengerjakan proyek yang kompleks 

dan besar. Inti utama dari manajemen proyek adalah pemenuhan semua tujuan 

akhir proyek dengan biaya, mutu dan waktu yang ada. 

Saat ini sering ditemukan proyek-proyek konstruksi yang mempunyai 

masalah dalam manajemen waktunya. Penyebab keterlambatan dan solusinya juga 

berbeda-beda pada setiap proyek. Untuk itu diperlukan sebuah analisis tentang 

pelaksanaan manajemen waktu tersebut agar dapat diketahui jalan 

penyelesaiannya. 

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti salah satu masalah dalam proyek 

konstruksi di Batam yaitu solusi untuk menyelesaikan keterlambatan waktu pada 

proyek konstruksi. Selain manajemen waktu yang bagus, juga harus disertai 

pelaksanaan proyek yang bagus serta cocok dengan perencanaannya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Atas penelitian yang penulis laksanakan pada wilayah Batam, berikut 

adalah rumusan masalah yang akan penulis bahas: 

1. Apakah penyebab utama keterlambatan waktu berdasarkan ranking solusi 

pada proyek konstruksi di Kota Batam? 

2. Bagaimana solusi untuk setiap penyebab keterlambatan waktu pada proyek 

konstruksi di Kota Batam? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Supaya penelitian yang penulis laksanakan dapat terfokus dan 

maksimalisasi pada perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka diperlukan 

batasan masalah untuk menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah 

dan  mengatasi keterbatasan waktu, tenaga dan sebagainya. Berikut adalah batasan 

masalah pada penelitian ini: 

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada proyek konstruksi di Kota Batam. 

2. Penelitian ini lebih fokus kepada solusi untuk penyebab keterlambatan 

waktu pada proyek konstruksi di Kota Batam. 

Analisis data dengan cara pemrograman komputer SPSS. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada proyek konstruksi di Batam dengan berpusat kepada 

manajemen waktunya memilki tujuan yaitu mengetahui eliminasi atau jalan 

penyelesaian untuk masalah keterlambatan waktu pada proyek konstruksi di 
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Batam. Berdasarkan kumpulan eliminasi atau jalan penyelesaian tersebut, akan 

dihasilkan solusi atau penyelesaian masalah pada proyek konstruksi di Batam 

yang paling sering digunakan. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk mengelola proyek konstruksi dari segi jalan penyelesaian 

manajemen waktunya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab utama keterlambatan waktu pada 

proyek konstruksi di Kota Batam berdasarkan ranking solusi. 

2. Untuk mengetahui solusi yang dominan pada setiap penyebab keterlambatan 

waktu pada proyek konstruksi di Kota Batam. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian yang penulis laksanakan pada proyek 

konstruksi di Batam yaitu: 

1. Dalam bidang teknik sipil, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

landasan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap keterlambatan waktu 

pada proyek konstruksi. 

2. Bagi Universitas Internasional Batam, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi untuk menyelesaikan masalah keterlambatan 

waktu pengerjaan proyek konstruksi serta sebagai bahan bacaan untuk 

menambah wawasan. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan laporan tugas akhir ini, penulis memisahkan laporan 

menjadi 5 (lima) bab, antara lain: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan mengenai landasan teori dan dasar acuan untuk penyusunan 

laporan skripsi. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode-metode penelitan serta metode 

pengumpulan data yang dipakai.. 

4. BAB IV DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan dan menguraikan data-data hasil pengumpulan berdasarkan 

metode pengumpulan data pada BAB III METODE PENELITIAN. 

5. BAB V PENUTUP 

Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan 

data yang telah dilaksanakan. 
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