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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan 

suatu proyek. Tolok ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu 

penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal tanpa meninggalkan mutu 

hasil pekerjaan.Pengelolaan proyek secara sistematis diperlukan untuk 

memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih 

cepat sehingga biaya yang dikeluarkan bisa memberikan keuntungan. Dan juga 

menghindarkan dari adanya denda akibat keterlambatan penyelesaian proyek(M. 

Priyo & M. R. Aulia,2015). Tak bisa terelakan bahwa setiap pada praktik 

pelaksanaan terdapat bebrbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan 

keterlambatan, perubahan desain, pengaruh cuaca, keterlambatan supply 

material, kegagalan konstruksi, dan kesalahan perencanaan. Apabila hal ini 

terjadi,pihak kontraktor di lapangan harus dengan cepat dan tepat memberian 

solusi(Fadllan,2017). Keterlambatan pengerjaan proyek dapat diatasi dengan 

melakukan percepatan dalam pelaksanaannya, namun harus tetap 

memperhatikan faktor biaya. Proyek terdiri dari berbagai macam aktifitas antara 

lain: sumber daya yang ditugaskan, peralatan yang dibutuhkan, dan berbagai 

metode pelaksanaan sehingga dapat diperkirakan durasi dan biaya untuk 

menyelesaikan tiap aktivitas. Penambahan sumber daya dan peralatan serta 

perubahan metode pelaksanaan dapat memperpendek waktu pelaksanaan proyek, 

akan tetapi disisi lain biaya pelaksanaan proyek akan meningkat. 

Pada perencanaan proyek konstruksi waktu dan biaya yang di optimal kan 

maka pelaksanaan proyek bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk 

bisa mendapatkan hal tersebut maka yang harus dilakukan dalam optimasi waktu 

dan biaya dalam pengerjaan pekerjaan sesuai kesepakatan kerja yang diinginkan 

oleh pemilik (owner). Kesepakatan yang dihasilkan biasanya terkait dengan 

waktu pelaksanaan,biaya, dan mutu bangunan konstruksi dari tahap perancanaan 

hingga pelaksanaan dilapangan. Walaupun rencana jadwal sudah tersusun 

namun dalam pelaksanaan dilapangan masih sering timbul masalah dalam proses 

keterlambatan pekerjaan dalam penyelesaian masalah proyek. Masalah yang 

sering terjadi dalam pekerjaan adalah masalah  cuaca yang tidak menentu, 

seringnya terjadi hujan menjadikan keterlambatan waktu pelaksanaan. Pertama 
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masalah pekerjaan pemasangan tiang pancang yang mengalamai keterlambatan 

ini terjadi karena telat pengiriman material dan perubahan gambar. Setelah 

proyek berjalan terjadi masalah pekerjaan finishing, pemasangan kermaik dan 

perubahan desain. Untuk mengatasi hal diatas, maka pihak kontraktor harus 

dituntut untuk bisa mengendalikan jadwal pekerjaan proyek sehingga bisa 

mengurangi resiko keterlambatan pekerjaan akibat cuaca hujan. 

Untuk melakukan percepatan perlu dipelajari tentang jaringan kerja yang 

ada dan hubungan antara waktu dan biaya dalam melakukan sebuah percepatan. 

Dengan memanfaatkan waktu yang optimal maka alternatif yang digunakan 

untuk menunjang percepatan yang dilakukan adalah dengan menambah jam 

kerja, menambah tenaga kerja, atau menambah alat konstruksi. Salah satu 

metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisa percepatan proyek 

tersebut adalah Analisis Pertukaran Waktu dan Biaya (Time Cost Trade Off 

Analysis). 

Proyek pembangunan Supermall Indah Phase 4 Anderson yang berlokasi 

di Supermall Pakuwon Trade Center Surabaya dipilih sebagai objek penelitian 

dikarenakan dalam proses pembangunan hotel tersebut terjadi keterlambatan 

pekerjaan pada minggu ke 10 sehingga menyebabkan biaya dan waktu pekerjaan 

membengkak. Maka dari itu dilakukan percepatan pada pekerjaan agar 

penyelesaian pekerjaan sesuai yang ditargetkan dengan menggunakan metode 

Time Cost Trade Off  Metode ini memberikan solusi alternatif kepada perencana 

proyek untuk menyusun perencanaan yang terbaik sehingga dapat 

mengoptimalkan waktu dan biaya dalam penyelesaian proyek. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Berapakah durasi optimal untuk pembangunan Supermall Indah Phase 4 

Anderson dengan penambahan jam kerja dan penambahan jumlah tenaga 

kerja menggunakan metode Time Cost Trade Off (TCTO)  ? 

2. Berapakah jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 

dengan penambahan jam kerja dan penambahan jumlah tenaga kerja  

setelah dilakukan analisa Time Cost Trade Off (TCTO) ? 
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1.3 Batasan masalah 

1. Estimasi biaya menggunakan metode Time Cost Trade Off  (TCTO) 

2. Menganalisa durasi yang optimal untuk pembangunan proyek Supermall 

Indah Phase 4 Anderson menggunakan metode Time Cost Trade Off 

(TCTO) 

3. Pekerjaan yang akan di analisa  pekerjaan pelaksanaan proyek. 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Analisa durasi optimal untuk pembangunan Supermall Indah Phase 4 

Anderson menggunakan metode Time Cost Trade Off (TCTO). 

2. Analisa biaya dengan menggunakan metodeTime Cost Trade Off 

(TCTO). 

1.5 Manfaaat penelitian 

1. Bagi pembaca 

Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan llmu pengetahuan 

khususnya dalam ilmu manajemen proyek pembangunan gedung dan 

dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan 

datang. 

 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau refrensi bagi proyek 

pembangunan gedung yang akan melakukan percepatan. 

 

3. Bagi penulis 

Sebagai bahan pembelajaran dalam proyek pekerjaan pembangunan 

gedung untuk lebih mengetahui cara mengoptimalkan waktu dan biaya 

pelaksanaan. 
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