
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan pembangunan infrastruktur yang semakin

meningkat melahirkan pesatnya perkembangan perusahaan jasa yang
bergerak di bidang konstruksi. Konstruksi merupakan bisnis yang berisiko
dan risiko keuangan yang harus dihadapi sangat tinggi. Setiap proyek
konstruksi pada umumnya mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal
pelaksanaan tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai,
kapan harus diselesaikan, bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta
bagaimana penyediaan sumber dayanya.

Pada kenyataannya pelaksanaan proyek konstruksi selalu
mengalami kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian
pekerjaan konstruksi sehingga waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai
dengan yang telah ada pada dokumen kontrak pekerjaan

Keterlambatan proyek sering kali menjadi sumber perselisihan dan
tuntutan antara pemilik dan kontraktor,sehingga keterlambatan akan menjadi
sangat mahal nilainya. Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan
kontrak dan juga akan mengalami biaya overhead selama proyek masih
berlangsung. Dari sisi pemilik keterlambatan proyek akan membawa dampak
pengurangan pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitasnya.

Suatu proyek cenderung akan mengalami keterlambatan apabila
perencanaan dan pengendalian tidak dilakukan dengan tepat. Berbagai hal
dapat terjadi dalam proyek konstruksi yang dapat meyebabkan bertambahnya
waktu pengerjaan, sehingga penyelesaian proyek menjadi terlambat.

Proyek Pembangunan Gedung DPRD merupakan proyek
Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang anggarannya berasal dari APBD.
Berlokasi di Jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad Timur) Bangkalan.
Desain rencana bangunan ini terdiri dari 3 lantai dan 1 lantai mezzanin.
Proyek Pembangunan Gedung DPRD ini nantinya akan digunakan sebagai
gedung kantor untuk para wakil rakyat mengingat gedung yang ada saat ini
tidak cukup representative sebagai gedung kantor. Pembangunan gedung ini



dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti musholla,
rumah genset, ground water tank dan lapangan parkir yang memadai.

Jadwal rencana awal untuk pelaksanaan dibagi menjadi 2 tahap.
Yakni pada tahun pertama (2019) meliputi pekerjaan pematangan lahan,
struktur dan arsitektur, finishing pada lantai 1 dan 2 serta paving keliling
bangunan. Pada tahun kedua (2020) meliputi pekerjaan struktur (fasilitas
penunjang), arsitektur finishing lantai 3 dan mezzanine, pagar keliling,
paving.

Penelitian proyek ini dilakukan hanya pada tahap pertama. Yakni
proyek yang berjalan di tahun anggaran 2019 yang dimulai pada 26 Juni
2019 sampai dengan 22 Desember 2019.

Pihak-pihak terkait yang berperan dalam proyek ini antara lain
adalah pemilik bangunan yang merupakan Pemerintah Kabupaten
Bangkalan, konsultan manajemen konstruksi (MK), konsultan perencana dan
kontraktor. Jumlah participant yang terlibat dalam pembangunan gedung
DPRD yaitu mencapai maksimal 150 orang.

Dan diketahui dari laporan mingguan proyek terlihat keterlambatan
progress kurang lebih sebesar 1% dimulai pada minggu ke 2. Dengan adanya
permasalahan tersebut seperti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan fokus masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlambatan suatu proyek pembangunan gedung pemerintahan.
Berdasarkan kondisi diatas maka perlu dilakukan analisa secara mendalam.
Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengajukan judul
Penelitian “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PADA
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN
BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah seperti telah diuraikan

sebelumnya,perumusan masalah dalam studi ini adalah :
1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keterlambatan

penyelesaian proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten
Bangkalan?

2. Bagaimana peringkat (ranking) pada faktor-faktor keterlambatan
ini?



3. Bagaimana rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan
permasalahan yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada
proyek ini

2. Menganalisis peringkat (ranking) faktor-faktor keterlambatan
3. Dapat memberikan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang ada

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi:

1) Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami ilmu
tentang Manajemen Kontruksi dan ilmu teknik sipil.

2) Bagi Masyarakat
Untuk memperkaya pengetahuan dan dapat digunakan sebagai masukan
bagi masyarakat umum mengenai faktor-faktor keterlambatan proyek
serta pertimbangan dalam memecahkan masalah yang serupa.

3) Bagi Pemerintah
Menjadi masukan bagi para penentu kebijakan dan penyelenggara proyek
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan
masukan dan saran pada kegiatan pembangunan gedung negara pada
penggunaan anggaran pembangunan

4) Bagi Kampus
Memberikan kontribusi peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan
tentang infrastruktur gedung.

1.5 Batasan Masalah
Guna lebih mengarahkan penelitian ini, maka dilakukan beberapa

batasan masalah sebagai berikut :



1. Wilayah studi adalah pada proyek Pembangunan Gedung DPRD
Bangkalan

2. Penelitian difokuskan pada faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada
proyek ini

3. Responden dalam penelitian ini adalah individu yang berada pada proyek
pembangunan ini.

1.6 Asumsi Penelitian
Langkah yang pertama yang harus dilakukan pada penelitian ini

adalah dengan melakukan kajian terhadap literatur yang memuat masalah
atau mempunyai hubungan dengan pembangunan gedung pemerintahan.
Berdasarkan teori – teori tersebut maka dapat diketahui beberapa faktor
(variabel) yang harus diketahui nilainya, apakah dengan memanfaatkan data
yang sudah tersedia atau melalui pengamatan langsung ke lapangan sebagai
upaya untuk melengkapi kajian literatur, terutama untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi factor-faktor keterlambatan proyek.

1.7. Sistematika Penulisan
Laporan penelitian ini disusun dalam beberapa bab, dan sub bab.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan masalah, manfaat penulisan, batasan masalah dan
sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas tentang teori, gambaran dan uraian-uraian
yang menjelaskan tentang infrastruktur jalan dan dasar-dasar
teori yang dijadikan bahan referensi penulisan tesis.

BAB III METODE PENELITIAN
Berisi tentang tahapan penulisan meliputi kerangka penulisan
yang terdiri dari survey lapangan, metode pengumpulan data-data
baik primer maupun sekunder yang digunakan dan diagram alir.



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Analisis dan Pembahasan yang berisi tentang : deskripsi data
hasil temuan penelitian, analisis informasi, analisis kreatifitas,
analisis evaluasi dan analisis penyajian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai penutup dari tesis ini diberikan kesimpulan serta saran
untuk pembaca ataupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN


