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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Menghadapai era globalisasi sekarang ini, persaingan antar perusahaan 

menjadi semakin ketat sehingga banyak perusahaan bersaing untuk memberikan 

hasil yang sesuai dengan tuntutan pasar. Keberhasilan dalam memenangkan pasar 

bebas ini tidak hanya dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber 

daya yang dimiliki, namun mutu produk, anggaran yang dikeluarkan serta waktu 

proses yang dibutuhkan juga berperan dalam persaingan sekarang ini. 

Manajemen proyek memiliki kedudukan penting dalam menghadapi 

permasalahan ini. Menurut Prince (1996), Manajemen proyek adalah aplikasi dari 

pengetahuan (knowledge), peralatan (tools), keahlian (skills), dan teknik 

(techniques) kedalam suatu aktivitas proyek. Menurut Soeharto Iman (1995), 

proyek sendiri adalah suatu serangkaian kegiatan yang bersifat sementara dan 

sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang unik. Menurut Ir.Iman 

Soeharto (1999), Tujuan dari proyek adalah untuk mencapai triple constraint, besar 

biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal proyek yang direncanakan, serta mutu 

proyek yang telah ditentukan. Ukuran dari keberhasilan suatu proyek tersebut 

dilihat dari sejauh mana ketiga hal tersebut dapat terpenuhi. 

Pembuatan rencana kerja dalam pelaksanaan proyek merupakan langkah 

utama dalam perencanaan proyek. Perencanaan tersebut dibuat dengan maksud agar 

sumberdaya proyek tersebut dapat mencapai efektivitas dan efisiensi semaksimal 

mungkin dalam pelaksanaan konstruksi. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini 

adalah tenaga kerja (man), peralatan (tools), metode (mehod), bahan (material), dan 
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uang (money). Dalam pelaksanaanya perlu disusun penggolongan pekerjaan sesuai 

dengan kualifikasi masing-masing. Penjadwalan yang tepat dengan pengalokasian 

sumber daya yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan dari suatu proyek. 

Pada pelaksaan suatu proyek, sering ditemukan suatu proyek berjalan tidak 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sering ditemukan bahwa proyek 

tersebut mengalami keterlambatan terhadap jadwal maupun terlalu cepat dari 

jadwal yang diperkirakan. Hal tersebut dapat menyebabkan fluktuasi anggaran yang 

akhirnya menyebabkan pemborosan anggaran (over budget). Berdasarkan hal diatas 

inilah, penulis mengadakan penelitian mengenai “Studi Perencanaan Percepatan 

Durasi Proyek Dengan Metode Least Cost Analysis (LCA)”. LCA (Least Cost 

Analysis) atau metode untuk menentukan biaya terendah dari program percepatan 

schedule yang direncanakan. Metode ini bertujuan untuk memilih waktu dan biaya 

yang paling optimum yaitu biaya yang paling rendah. 

Metode Least Cost Analysis (LCA) dapat dilihat dari grafik di bawah 

menjelaskan hubungan biaya langsung (Direct Cost) yang semakin meningkat 

secara kumulatif jika percepatan dilakukan, misalnya jika percepatan penjadwalan 

dilakukan maka alokasi biaya material, tenaga kerja dan peralatan akan meningkat. 

Disamping itu hubungan biaya tidak langsung (Indirect Cost) akan terus meningkat 

secara kumulatif jika bertambahnya durasi. Dengan kata lain Indirect Cost 

berbanding lurus terhadap lamanya durasi proyek seperti biaya air, listrik, 

komsumsi dan sebagainya. Dari hubungan biaya langsung dan biaya tidak langsung 

tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan total biaya proyek dari alternatif 

crashing atau jalur kritis yang direncanakan. Maka untuk memperoleh biaya dan 
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waktu optimal harus memilih total biaya yang paling rendah dari alternatif durasi 

crashing yang telah direncanakan. 

 

Gambar 1. Grafik pengaruh biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost) terhadap penentuan waktu dan biaya optimum.  

Crashing Program atau alternative Crashing yaitu dengan mempercepat 

durasi proyek yang berada pada lintasan kritis agar durasinya dapat normal kembali, 

tetapi percepatan waktu berbanding terbalik dengan total biaya yang dikeluarkan, 

pada umumnya jika waktu dipercepat maka biaya langsung (Direct Cost) akan 

bertambah baik berupa penambahan biaya material, jumlah tenaga kerja, peralatan 

kerja dan biaya lain yang diperlukan dalam proses percepatan tersebut. 

Proyek PT. Dwi Marga Prakarsa merupakan salah satu proyek yang sedang 

menerapkan metode Least Cost Analysis (LCA).  Proyek PT. Dwi Marga Prakarsa 

yang sedang membangun ruko di Orchard Walk – Batam Centre. PT. Dwi Marga 

Prakarsa sebagai kontraktor yang sedang bekerja sama dengan PT. Dimas Pratama 

Indah atau developer di proyek tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 
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Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kondisi pelaksanaan proyek terhadap rencana pelaksanaan? 

2. Berapakah perkiraan biaya proyek yang diperlukan dalam pembangunan 

proyek pada waktu yang akan datang? 

3. Bagaimanakah konsekuensi yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

penyelesaian bangunan sesuai jadwal? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Pengambilan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan pada proyek 

pembangunan ruko Orchard Walk (PT. Dimas Pratama Indah). 

2. Analisa Least Cost Analysis dalam penulisan ini menggunakan konsep 

Microsoft Office 2016. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai penerapan Least Cost Analysis (LCA) ke dalam 

pembangunan perumahan dan ruko di kota Batam ini dilakukan dengan maksud: 

1. Menghitung kondisi pelaksanaan proyek terhadap rencana pelaksanaan. 

2. Menghitung perkiraan biaya terhadap sisa pekerjaan yang ada. 

3. Mengetahui konsekuesi yang harus dilaksanakan agar dapat mencapai 

penyelesaian proyek sesuai jadwal yang ditetapkan. 

1.5. Sistematika Penelitian 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis lebih menfokuskan 

pembahasan dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan penerapan Least Cost 

Analysis (LCA) kedalam beberapa proyek di kota Batam: 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian tersebut dan terakhir dilanjutkan 

dengan sistematika pembahasan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori dan hasil penelitian 

mengenai ruang lingkup pembahasan yang pernah diteliti untuk 

dijadikan sebagai dasar referensi dalam penulisan skripsi ini. 

Tinjauan pustaka ini terdiri dari jurnal, bahan kuliah, dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan penilitian. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode-metode penelitian 

pengumpulan data yang digunakan termasuk data-data proyek 

yang dibutuhkan, beserta langkah-langkah kerja yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai analisis data-data yang diperoleh dari 

proyek menggunakan Microsoft Project 2016 untuk mengetahui 

hasil Least Cost dari proyek tersebut. Analisis data tersebut berupa 

analisis biaya/anggaran serta proses penyelesaian proyek tersebut. 

Setelah data tersebt dianalisis, maka dilanjutkan dengan 

pembahasan dari data-data tersebut menggunakan metode yang 

telah diuraikan dalam BAB III : METODOLOGI PENELITIAN. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Vicky Khorasani, Studi Perencanaan Percepatan Durasi Proyek Dengan Metode  Least Cost Analysis, 2018 
UIB Repository©2018



6 

 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis data 

dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran mengenai 

temuan-temuan penting yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi proyek pada waktu yang akan datang. 

 

Vicky Khorasani, Studi Perencanaan Percepatan Durasi Proyek Dengan Metode  Least Cost Analysis, 2018 
UIB Repository©2018




