
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan pembangunan gedung dan 

infrastruktur yang dilakukan perorangan maupun organisasi dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi 

diperlukan suatu sistem pengelolaan dan pengaturan pekerjaan yang baik agar 

proses pekerjaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat. Sebuah proyek yang tidak mempunyai sistem pengaturan yang handal dan 

pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dapat beresiko terjadinya kegagalan 

proyek. Agar menghindari hal-hal diatas, dibutuhkan sebuah sistem manajemen 

yang terorganisir. 

Manajemen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, 

mengatur, mengoptimalkan serta mengarahkan sumber daya untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tujuan manajemen proyek adalah untuk 

mengelola pelaksanaan proyek konstruksi secara optimal mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan tahap operasional sehingga memperoleh hasil kerja 

yang optimal. 

Pengelolaan manajemen proyek mencakup besar biaya yang harus 

dialokasikan, durasi waktu pekerjaan yang diperlukan dan mutu pekerjaan yang 

harus terpenuhi. Ketiga pengelolaan manajemen proyek telah dibahas sejak masa 

tender proyek dan telah disepakat oleh pemilik dan penyedia jasa (kontraktor) 

dalam bentuk kontrak kerja yang telah dilindungi secara hukum. 
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Perencanaan ketepatan waktu dan biaya konstruksi yang dilakukan 

manajemen proyek dapat mempengaruhi mutu hasil kerja pembangunan proyek 

konstruksi. Oleh karena itu, dalam manajemen proyek mengenal istilah triple 

constraint, yaitu besar biaya yang dialokasikan serta jadwal dan mutu yang harus 

dipenuhi oleh penyedia jasa. Umumnya, triple constraint berfungsi sebagai tolak 

ukur keberhasilan suatu proyek oleh pemilik proyek. 

Dalam suatu proyek konstruksi selain membicarakan biaya, waktu, dan 

mutu juga membahas pengelolaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud 

antara lain tenaga kerja, material, peralatan yang dibutuhkan serta metode 

pekerjaan yang harus dikuasai. Pengendalian terhadap sumber daya merupakan 

salah satu kunci kesuksesan sebuah proyek. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan melakukan studi 

komparatif pada Proyek Lantai 6 & Penghubung Depan-Belakang Lantai 3 sampai 

dengan Lantai 5, Universitas Internasional Batam dengan menganalisis progres 

pekerjaan perencanaan dan membandingkannya dengan progres realisasi 

pekerjaan dilapangan. 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas adalah bagaimana cara mengendalikan durasi waktu pekerjaan yang 

dibutuhkan agar berjalan sesuai dengan perencanaan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah terjadi keterlambatan 

jadwal pekerjaan (deviasi pekerjaan) serta penyebab terjadi deviasi pekerjaan. 

 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Memberikan masukan bagi pelaksana agar merencanakan waktu dan 

pekerjaan secara matang sehingga target waktu pembangunan proyek 

dapat tercapai. 

2. Perencanaan biaya dan waktu pembangunan proyek dapat berjalan 

efisien dan efektif. 

3. Mendapatkan keseimbangan antara biaya, waktu, dan mutu dalam 

pelaksanaan proyek. 

4. Menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian yang akan datang 

yang berhubungan dengan analisis manajemen waktu dan biaya pada 

proyek. 

 

 
1.5 Batasan Penelitian 

 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada Proyek Lantai 6 & Penghubung 

Depan-Belakang Lantai 3 sampai dengan Lantai 5, Universitas Internasional 

Batam. Adapun objek permasalahan penelitian ini dibatasi pada : 

1. Penulis melakukan studi lapangan dimulai pada bulan oktober 2017 

sampai dengan bulan desember 2017. 

2. Penelitian dilakukan dari sudut pandang kontraktor terhadap konsultan. 

Maryadi, Analisis Perbandingan Progres Perencanaan Dan Realisasi Pembangunan Proyek Lantai 6 Dan Penghubung Lantai 3 
S/D Lantai 5 Gedung B, Universitas Internasional Batam, 2018 UIB Repository©2018 



4 
 

 

 
 

3. Fokus  evaluasi  hanya  pada  faktor  manajemen  proyek  dan  tidak 

membahas faktor manajemen lain. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini, penulis megupas tentang latar belakang 

penelitian, rumusan dan batasan penelitian serta manfaat 

dan tujuan penelitian. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab 2 ini, uraian teoritis ataupun teori-teori yang 

mendukung penelitian dibahas satu persatu dan dijadikan 

sebagai dasar penelitian maupun referensi. 

BAB 3 METODOLOGI 

 

Pada bab 3 membahas tentang metode-metode penelitian 

yang digunakan antara lain metode pengumpulan data, 

metode analisis data, dan yang terakhir membahas tahap- 

tahap pelaksanaan penelitian. 

BAB 4 ANALISIS DATA 
 

Pada bab 4 membahas tentang hasil penelitian dari metode 

penelitian yang digunkan setelah dilakukan pengolahan 

data. 

Maryadi, Analisis Perbandingan Progres Perencanaan Dan Realisasi Pembangunan Proyek Lantai 6 Dan Penghubung Lantai 3 
S/D Lantai 5 Gedung B, Universitas Internasional Batam, 2018 UIB Repository©2018 



5 
 

 

 
 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Pada bab terakhir, penulis melakukan penarikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dianalisis pada bab 

sebelumnya   dan   memberikan   saran   pada   penelitian.
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