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2.1 Penelitian Terdahulu
Kegunaan pembahasan penelitian terdahulu di sini adalah untuk

menjaga keorisinalitasan pada topik penelitian. Peneliti telah melakukan
kajian pustaka terhadap beberapa tulisan yang sudah ada sebelumnya.
Berikut penelitian terdahulu :





Tabel 2.1 Matrik penelitian terdahulu
No Peneliti Judul Variabel Metodologi Kesimpulan Referensi
1 Dhian C.

Nur Astina,
Ida Ayu Rai
Widhiawati ,

I G. Putu
Joni

ANALISIS
FAKTOR-
FAKTOR
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN
PELAKSANAA
N PEKERJAAN
PROYEK
KONSTRUKSI
DI
KABUPATEN
TABANAN

Faktor
Keterlambat
an, Analisis
RI, Analisis
Skor Faktor

Analisa faktor
menggunakan
Statistical
Program For
Social Science
(SPSS) for
Windows versi
17

Simpulan:
1. faktor dominan penyebab

keterlambatan pelaksanaan proyek
konstruksi adalah: - Faktor Tenaga
Kerja / Labors dengan nilai RI sebesar
0,769 - Faktor Perubahan dengan nilai
RI sebesar 0,753 - Faktor Karakteristik
Tempat dengan nilai RI sebesar 0,748
2. Dari sebelas (11) faktor
keterlambatan yang paling
mempengaruhi keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan proyek
konstruksi berdasarkan perhitungan
Analisis Faktor adalah: a. Faktor
tenaga kerja yaitu ketrampilan tenaga
kerja yang kurang mumpuni sebesar
0,94 b. Faktor bahan yaitu
keterlambatan pengiriman barang
sebesar 0,934 c. Faktor peralatan yaitu
ketersediaan peralatan yang kurang
memadahi/sesuai kebutuhan sebesar
0,944. d. Faktor karakteristik tempat
yaitu akses ke lokasi proyek sebesar
0,942. e. Faktor keuangan yaitu
kesulitan pembayaran oleh pemilik
sebesar 0,938. f. Faktor situasi yaitu

Jurnal Ilmiah
Elektronik
Infrastruktur
Teknik Sipil
2012



hal-hal tak terduga seperti kebakaran,
banjir, cuaca buruk, longsor,
badai/angin ribut, gempa bumi, dan
tanah sebesar 0,921. g. Faktor
perubahan yaitu terjadinya perubahan
design oleh owner sebesar 0,924. h.
Faktor lingkup dan kontrak/dokumen
pekerjaan yaitu adanya keterlambatan
owner dalam membuat keputusan
sebesar 0,939. i. Faktor perencanaan
dan penjadwalan yaitu rencana kerja
pemilik yang sering berubah-ubah
sebesar 0,942. j. Faktor sistem
inspeksi, control, dan evaluasi
pekerjaan adalah lamanya proses
persetujuan pemilik dalam menentukan
bahan sebesar 0,928. k. Faktor
manajerial adalah komunikasi antara
wakil owner dan kontraktor sebesar
0.91

2 Deden Matri
Wirabakti,
Rahman

Abdullah,
Andi

Maddeppung
eng

STUDI
FAKTOR-
FAKTOR
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN
PROYEK
KONSTRUKSI
BANGUNAN
GEDUNG

Faktor
keterlambata
n
penyelesaian
proyek,
konstruksi
bangunan,
hubungan
antar
variabel

Analisis
Deskriptif,
Korelasi
Jenjang
Spearman, Uji
Reliabilitas

Hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat disimpulkan:
a. Berdasarkan hasil uji analisis
descriptive berdasarkan nilai mean
rank, rangking pertama adalah factor
keterlambatan pengiriman bahan dan
rangking ketiga puluh Sembilan adalah
factor bencana alam. b. Berdasarkan
hasil uji anaslisis descriptive yaitu:
pertama adalah faktor keterlambatan
pengiriman bahan, kedua adalah

Jurnal
Konstruksia |
Volume 6
Nomer 1 |
Desember
2014



ketersediaan bahan terbatas dipasaran,
ketiga adalah, kurangnya ketersediaan
tenaga kerja, keempat adalah curah
(intensitas) hujan, kelima adalah
kurangnya kehadiran tenaga kerja,
keenam kurangnya kedisiplinan tenaga
kerja, ketujuh adalah kurangnya
keahlian tenaga kerja, kedelapan
adalah komunikasi antara kontraktor
dan owner yang buruk, kesembilan
adalah buruknya komunikasi antara
tenaga kerja dan badan pembimbing,
kesepuluh adalah kesalahan design
oleh perencaran.
c. Faktor keterlambatan pengiriman
bahan merupakan factor utama
d. Berdasarkan hasil korelasi jenjang
Spearman antara persentasi
keterlambatan dan 10 (sepuluh) factor
keterlambatan terbesar factor
kurangnya keahlian tenaga kerja
memiliki angka korelasi terbesar, dan
factor curah (intensitas hujan memiliki
angka korelasi yang paling rendah. e.
Berdasarkan hasil analisis uji reabilitas
terhadap 10 (sepuluh) faktor
keterlambatan terbesar memiliki
instrument yang andal (reliable) atau
menghasilkan ukuran yang konsisten



apabila digunakan untuk mengukur
berulangkali dengan nilai alpha
cronbach 0.8422 > 0.6.

3 Jordy Ladjao,
Edwin
Yurianto,
Sentosa
Limanto,
Endro
Wicaksono

ANALISIS
FAKTOR
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN PADA
BANGUNAN
TINGGI  DI
SURABAYA

Faktor
keterlambat
an, proyek
konstruksi,
Surabaya,
jenis
keterlambat
an

Penelitian  yang
dilakukan  yaitu
terbagi  menjadi
2  bagian  yaitu
melalu
penyebaran
kuesioner  dan
melakukan
wawancara

Keterlambatan  yang  memiliki
frekuensi  tertinggi  adalah  dengan
kategori  proyek  dengan  faktor
banyaknya perubahan pekerjaan,
kategori eksternal dengan faktor efek
hujan pada pekerjaan konstruksi dan
kategori proyek dengan faktor durasi
kontrak awal yang terlalu singkat.
Banyaknya   perubahan pekerjaan
yang  merupakan  peringkat  pertama
pada  frekuensi  maupun  dampak
masuk  dalam  jenis keterlambatan
compensable delay (CD). Hal  ini
berdasarkan  banyaknya  perubahan
pekerjaan  terjadi  karena keinginan
pemilik  yang  merubah  pekerjaan
yang  telah  dikerjakan  oleh
kontraktor.

Jurnal Dimensi
Pratama
Teknik Sipil,
2016

4 Yunita
Afliana
Messah,

Theodorus
Widodo,
Marisya
L.Adoe

KAJIAN
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN
PELAKSANAA
N PROYEK
KONSTUKSI
GEDUNG DI
KOTA
KUPANG

Keterlambat
an, Proyek
Konstruksi,
Gedung

Wawancara Berdasarkan hasil analisis, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor
utama penyebab keterlambatan
pelaksanaan konstruksi gedung menurut
pihak kontraktor adalah factor
ketidaktersediaan tenaga kerja
2. Faktor utama penyebab
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi gedung menurut pihak
pemilik proyek adalah keterlambatan

Jurnal Teknik
Sipil, Vol. II,
No. 2,
September
2013



pengiriman material (mobilisasi
material) ke lokasi.
3. Faktor utama penyebab keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung
menurut pihak konsultan pengawas
adalah factor keterlambatan pengirim
material (mobilisasi material) ke lokasi.
4. Perbedaan pendapat antara pihak-pihak
tersebut, disebabkan karena proyek yang
dikerjakan oleh masing-masing pihak
juga berbeda, baik dari segi waktu, lokasi
dan dana, sehingga memiliki tingkat
kesulitan yang berbeda

5 Jesper
Kranker
Larsen1,
Geoffrey
Qiping

Shen2, Søren
Munch

Lindhard3,
and Thomas

Ditlev
Brunø4

Factors
Affecting
Schedule Delay,
Cost Overrun,
and Quality
Level in Public
Construction
Projects

Construction
Management
, Cost
Overrun,
Denmark,
Quality
Level, and
Schedule
Delay

The analysis
was conducted
using Statistical
Package for the
Social Sciences
(SPSS)

The general response frequency of such
questionnaire studies in this research area
is varying. For example the response rate
in Iyer and Jha (2005) study was 25 %;
Al‐Kharashi and Skitmore (2009);
Kaliba et al. (2009) both experienced a
response rate of 43 %; Olawale and Sun
(2010) reported a response rate of 44 %;
Kazaz et al. (2012) 47.7 % and Aibinu
and Odeyinka (2006) 51 %. The response
frequency of our research (50.5 %)
compared to previous studies presented
above, is thus considered sufficient.

Ranked 30/126
in Civil
Engineering by
JCR in 2015)

6 Rangga
Bhanthara1 ,
Sri Wiwoho

Mudjanarko2

STUDY OF
FACTORS
CAUSING
DELAY OF

Delay
factor,
ranking, the
method of

Data were
analyzed using
methods of
factor analysis

Results of research and discussion can
be concluded as followed were:
a) factors are causing delays in the
implementation time is labor (X1),

Journal of
industrial,
science and
technology,



,*,Hary
Moetriono3

COMPLETION
OF
CONSTRUCTI
ON WORK
BUILDING IN
AIRLANGGA
UNIVERSITY
SURABAYA

factor
analysis,
multiple
linear
regression

and multiple
linear regression
analysis with
SPSS for data
processing.

design (X2), the method of
implementation (X3), a substance /
material (X4), finance (X5), equipment
(X6) , work environment (X7), and
managerial (X8) effect together to
delay the execution time of the
stepwise method of regression
equation: Y = -3.973 + 0.489 + 0.240
X8 X7 X5 + 0.428 + 0.314 X2 + 0.200
X1 + 0.164 X3 + 0.185 + 0.102 X6X4
andbased F test showed that
simultaneously all the factors causing
delays in the execution time of the
Fcount = 62.557> Ftable = 2.170.
b) The dominant factor influencing
delay the implementation time in a row
is a managerial factor (X8) with
indicator (X8.3) delayed the change of
the planning process; work
environment factors (X7) with the
indicator (X7.1) the physical
characteristic of the building around
the project; design factors (X2) with
indicator (X2.2) changes in the plans
and specifications; financial factors
(X5) with additional work indicators
(X5.2); labor factor (X1) with the
indicator (X1.2) less skilled labor;
factor / material (X4) with indicator
(X4.3) material weaknesses in the field;
factor method of implementation (X3)

ISSN: 2598-
3113 (2017)



with indicator (X3.1) implementation
phasing of the work (scheduling) is not
good; and factors equipment (X6) with
indicators of delays in delivery of
equipment to the project site.
a) providers of construction services to
implement the project, should
immediately respond to a change in
design to execute, attentiate to the
schedule start work, anticipating the
changes in the design of the field which
may result in additional work, evaluate
the competencies of workforce
capabilities needed in the
implementation of the work, sufficient
the supply of stock material in the field,
understand the schedule for phasing
implementation and the capability of
the use of work equipment in
accordance with the function and
capacity refers to the roadmap and
specification. b) In a subsequent study
is expected to complete a sample test
on the construction project at the
Airlangga University annually, in order
to know and anticipate the factors
causing delays in the next job. And add
other variables such as the duration of
implementation and the relationship



with government to develop this
research.

7 Lusiana
Idawati,
Manlian

Ronald A.
Simanjuntak ,

Fahmi

IDENTIFIKASI
FAKTOR-
FAKTOR
UTAMA
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN
PELAKSANAA
N
KONSTRUKSI
PROYEK
BUDGET
HOTEL DI
JAKARTA

budget
hotel;
keterlambat
an proyek;
manajemen
konstruksi;
manajemen
waktu

Metode statistik
deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa faktor-faktor
penyebab keterlambatan konstruksi
proyek budget hotel di Jakarta berturut-
turut adalah sebagai berikut:
1) faktor peralatan kerja, dengan 4
(empat) variabel atau 26,67% dari total

15 (lima belas) variabel teridentifikasi;
2) faktor material yang terdiri dari 3
(tiga) variabel atau 20%;
3) faktor biaya terdiri dari 3 (tiga)

variabel atau 20%;
4) Faktor instruksi perubahan dengan 2
(dua) variabel atau 13,33%;
5) faktor sumber daya manusia,

metode pelaksanaan, dan sosial budaya
daerah masing-masing dengan 1 (satu)
variabel atau 6,67% dari total variabel
teridentifikasi.

Simposium
Nasional
RAPI XV –
2016 FT UMS



8

9

Ajit Pal Singh
(PhD

Research
Scholar) 1 &
Rajwinder

Singh2

M M
Rahman1 , Y
H Yap1 , N R
Ramli1 , M A
Dullah1 and

M S W

RANKING
DELAY, COST,
QUALITY
FACTORS FOR
PROJECT
SUCCESS IN
REAL ESTATE
COMPANIES

CAUSES OF
SHORTAGE
AND DELAY
IN MATERIAL
SUPPLY: A
PRELIMINAR

Project
manageme
nt, Delay,
Cost,
Quality,
Real estate
companies

Delay,
material
supply

Questionnaire
are coded and
analyzed further
for correlation
analysis and
relative
importance
index methods
by using SPSS-
20 version

The study was
undertaken in
three phases.
The first phase
was a literature
review, The

In this research study three factors viz.,
delay in construction, project cost
increasing, and poor quality of construction
in real estate sector has been studied. All
three hypotheses stated were rejected and
reported that there was no strong positive
relationship with project success. Cost
increasing factor time to time due to many
reasons was found to be the largest
obstacles to the real estate construction
projects and secondly, delay in construction
factor is also contributing to real estate
projects to be successful in developing
country like Ethiopia. It can be concluded
that materials price fluctuating , cost of
machinery fluctuating, transportation cost
fluctuating, materials and equipments cost
variations, lack of foreign currency
exchange, and proper machinery were not
used for construction were most influential
causes (very critical) which become
obstacles for real estate projects to be
successful in Ethiopia.

The reported study attempted to
identify the causes of delays in supply
and shortage of materials in Brunei
construction industry.The semi-
structured interview-based study
identified a total of fifteen causes. Lack

International
Journal of
Latest Trends
in Engineering
and
Technology
Vol. (8) Issue
(4-1), pp. 273-
287

IOP Conf.
Series:
Materials
Science and
Engineering
271 (2017)



10

Shamsuddin1

Aulia Najah,
Darmawan

Pontan

Y STUDY

IDENTIFIKASI
PERINGKAT
FAKTOR
PENYEBAB
KETERLAMB
ATAN
KONSTRUKSI
PADA
PELAKSANAA
N
PEMBANGUN
AN JALAN
TOL

Faktor
Penyebab
Keterlambat
an, Index
Mean,
Pembanguna
n Jalan Tol.

second phase
was to
understand how
theconstruction
materials of
both local and
overseas origin,
The third phase
face-to-face
semi-structured
interviews of
materials
suppliers and
contractors

Metode Statistik
Deskriptif, Uji
Validitas, Uji
Reliabilitas,
Index Mean, dan
Peringkat.

of locally available materials, that
compels import from overseas, seems
to be at the core of shortage of
materials. On the other hand, inability
to timely procure and maintain a
suitable inventory system seems to be
the most important cause of delay in
materials supply. However, not all the
causes were present in all the projects,
but some projects shared only a few
causes, while a few causes may be
unique. The next step in this study will be
to quantify and prioritise the causes of
shortage and delay in materials supply,
which will further help policy makers to
more specific measures for improved
supply of materials and timely delivery of
construction project in Brunei Darussalam.

Di dalam penelitian ini terdapat 6 faktor
utama yang menjadi penyebab
keterlambatan pada pekerjaan konstruksi
pembangunan jalan tol (tabel 2). Hasil
analisis data dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Faktor Kesiapan Sumber Daya, yaitu
Terjadinya sengketa lahan.
2. Faktor Lingkup dan Dokumen
Pekerjaan, yaitu Perubahan desain pada
saat pelaksaan kerja.
3. Faktor Eksternal, yaitu Terjadinya
bencana alam seperti banjir, badai/angin

Seminar
Nasional
Cendekiawan
ke 4 Tahun
2018



ribut, gempa bumi, tanah longsor, dll.
4. Faktor Sistem Organisasi, Koordinasi
dan Komunikasi, yaitu Kegagalan owner
mengkoordinasi penyerahan atau
penggunaan lahan.
5. Faktor Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi
Pekerjaan, yaitu Proses persetujuan ijin
kerja yang bertele-tele. 6. Faktor
Perencanaan dan Penjadwalan, yaitu
Rencana kerja owner yang sering
berubah-ubah.



11 Randy Putra
Agritama,
Miftahul

Huda, Titien
Setiyo Rini

FAKTOR –
FAKTOR
YANG
MEMPENGAR
UHI
KETERLAMB
ATAN
PROYEK
KONSTRUKSI
DI
SURABAYA

Analisis
Faktor,
Penundaan
Proyek,
Sampling
Purposive,
Faktor
Dominan.

Analisis Faktor
Dengan SPSS

Faktor – faktor yang mempengaruhi
keterlambatan adalah komunikasi
antara kontraktor dan pemilik,
ketidaklengkapan pemberian hasil
detail gambar, kesalahan design oleh
perencana, kurang jelasnya design
rekayasa perencanaan, adanya
perubahan material oleh owner,
pengalaman manajer lapangan,
keahlian dalam mengoperasikan
peralatan konstruksi, kecelakaan kerja
yang terjadi pada pekerja, administrasi
keuangan pada kontraktor, tingkat upah
tenaga kerja, kurangnya kedisiplinan
tenaga kerja, kurangnya keahlian
tenaga kerja, kualitas bahan jelek,
harga bahan/material yang mahal,
kerusakan bahan di tempat
penyimpanan, terjadi pencurian
material, modal kontraktor, kualitas
pengontrolan pekerjaan, kurangnya
ketersediaan tenaga kerja.

axial, Jurnal
Rekayasa dan
Manajemen
Konstruksi
Vol 6 No.1,
April 2018

12 Rizki Prayudi
Ramadhan

Analisis Faktor
Penyebab
Keterlambatan
pada
Pembangunan
Proyek “SCE”

Manajemen
operasional,
proyek,
keterlambata
n

AHP dengan
bantuan
software AHP
Decision for
Mac.

Berdasarkan hasil analisis dan
pengolahan data yang telah dilakukan
dapat ditarik kesimpulan bahwa
penyebab keterlambatan pada Proyek
SCE adalah rusaknya peralatan utama
yang berpengaruh terhadap

Business and
Finance
Journal,
Volume 5, No.
1, March 2020



Menggunakan
Metode
Analytical
Hierarchy
Process

keseluruhan aktivitas konstruksi.
Kemudian diikuti oleh sikap konsultan
pengawas yang cenderung lambat
dalam memberikan informasi dan
keputusan di lapangan yang sangat
memengaruhi kinerja dari kontraktor di
lapangan. Sehingga dalam hal ini kedua
belah pihak baik kontraktor maupun
pemilik memiliki andil dalam
keterlambatan Proyek SCE.

13 Muhammad
Hanif, dan

Hary
Moetriono,
Sri Wiwoho
Mudjanarko

ANALISIS
POLA
OPERASI
KERETA API
DI STASIUN
SURABAYA
GUBENG

Pola
Operasi,
Rute – Rute
Perjalanan
Kereta Api,
Conflict Rate

data sekunder Berdasarkan hasil penelitian pada
aspek – aspek yang mendukung
kapasitas jalur kereta api pada Stasiun
Surabaya Gubeng sebagai berikut :
1. Pola operasi dan tata letak jalur
kereta api Stasiun Surabaya Gubeng
sebagai berikut: a. Jalur I digunakan
untuk kereta api penumpang jarak
dekat dan jauh dengan kode (nomor 50,
213, 429, 419, 431, 441, 179, 421, 447,
433, 173, 423, 277, 445, 435, 425, 279,
111, dan 449). b. Jalur II digunakan
untuk kereta api penumpang jarak
dekat dan jauh dengan kode 174, 276,
430, 448, 432, 420, 443, 292, 434, 422,
278, 450, 445, 436, 280, 214, 298, 426,
180, 438, 293, dan 473). c. Jalur III
digunakan untuk kereta api penumpang
dan barang dengan jarak dekat dengan

SPIRIT PRO
PATRIA (E-
journal)
Volume 6,
Nomor 1 -
Maret 2020 E-
ISSN 2443-
1532



kode (nomor 2636f, 2750F, 188, 285,
275, 113, LL 807, LL 809, dan 189). d.
Jalur IV digunakan untuk kereta api
langsiran dengan kode nomor LL 808.
e. Jalur V digunakan untuk kereta api
penumpang dan barang dengan jarak
dekat maupun jauh dengan kode
(nomor 2716f, 2620, 2624, 112, 104,
190, 2626, 194, 102, 46, 2540F, 2622F,
LL 810, 2621f, 2539f, 101, 187, 2749F,
2619, 195, 2623, 103, 43, 2625, 89,
2635F, dan 2715F). f. Jalur VI
digunakan untuk kereta api penumpang
dengan jarak jauh dengan kode (nomor
56, 90, 44, 84, 196, 88, 114, 6, 86, 45,
83, 87, 193, 55, 49, dan 85).
2. Pengaturan lalu lintas pada stasiun
Surabaya Gubeng berdasarkan pada
lampiran Keputusan Direktur Jendral
Perkeretaapian Nomor :
KA.407/SK.332/DJKA/12/16 dan
Grafik Perjalanan Kereta Api per 1
April 2017. Pada Stasiun Surabaya
Gubeng terdapat perjalanan kereta api
sebanyak 91 kereta api perhari, yang
terdiri dari 15 kereta api barang, 42
kereta api penumpang dekat, dan 34
kereta api penumpang jauh.
3. Rute – rute perjalanan kereta api
yang dapat terbentuk, terpakai, dan
berkonflik pada Stasiun Surabaya



Gubeng sebagai berikut : a. Rute yang
dapat terbentuk : 19 rute b. Rute yang
terpakai : 11 rute c. Kombinasi rute
yang dapat terbentuk : 343 rute d. Rute
berkonflik (CR) : 95,02% e. Kapasitas
sistem interlocking : 4,98%





Dari beberapa Penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keterlambatan pada proyek
kontruksi adalah:
Pada pekerjaan proyek konstruksi biasanya terjadi kendala pada pekerjaan
proyek tersebut, baik kendala yang memang sudah diperhitungkan maupun
kendala yang di luar perhitungan perencana. Kendala tersebut menjadi
penyebab terlambatnya penyelesaian proyek, sehingga proyek tersebut tidak
berlangsung sesuai dengan rencana.
Metode Rangking digunakan untuk menentukan Rangking para responden
dan memberikan perioritas terhadap variabel studi, setelah pengumpulan data
dari responden, kemudian di analisis dengan nilai Mean, yang merupakan
teknik penjelasan kelompok yang di
dasarkan dari nilai rata-rata tersebut untuk mendapatkan nilai Mean
pengolahan data kuisioner menggunakan program SPSS dengan metode
analisis Descriptives.
Dari hasil penelitian didapatkan urutan rangking-rangking tiap faktor yang
menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Faktor-faktor yang
menjadi penyebab utama yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian
suatu proyek yaitu Kekurangan bahan konstruksi, Perubahan material pada
bentuk, fungsi, dan spesifikasi, Keterlambatan pengiriman bahan, Kerusakan
peralatan, Ketersedian keuangan selama pelaksanaan, Keterlambatan proses
pembayaran oleh owner, Kesalahan desain yang dibuat oleh perencana,
Kekurangan tenaga kerja, Kemampuan tenaga kerja, Perbedaan jadwal sub
kontraktor dalam penyelesaian proyek.

Metode Penelitian yang akan digunakan pada Penelitian ini adalah
metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linier berganda
menggunakan uji signifikansi simultan (uji-F), uji signifikansi parsial (uji-T)
dan koefisien determinansi (R2). Penelitian akan menggunakan ± 50 orang
responden sebagai sampel.



2.2 Dasar Teori
2.2.1 Pengertian

Pengertian Proyek
Proyek atau Pekerjaan konstruksi menurut UUJK No 18/1999 yang
dikutip dalam Messah, 2008:10 adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
lain. Suatu pekerjaan konstruksi dapat dinilai kinerjanya baik atau
buruk berdasarkan biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan. Kinerja
Proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada
kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner dan kontraktor
pelaksana. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan membangun
bangunan/konstruksi yang telah dirancang/didesain.
Di dalam suatu proyek konstruksi terdapat berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam proyek itu sendiri.
Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara
yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi
sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas
yang sasarannya telah digariskan dengan tegas. Banyak kegiatan dan
pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi
menimbulkan banyak permasalahan yang bersifat kompleks.
Proyek konstruksi memilik ciri-ciri pokok proyek antara lain:
1. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses

mencapai tujuan
2. Bersifat sementara, dalam artian umumnya dibatasi oleh selesainya

tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas,
3. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan

berubah sepanjang proyek berlangsung



Pengertian Penyedia Jasa
Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang
jasa konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah orang
perseorangan / badan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan
layanan jasa konstruksi, yang terdi dari konsultan perencana,
konsultan pengawas, dan kontraktor. Pengertian dari masing-masing
penyedia jasa akan di jelasakan sebagai berikut :
1. Konsultan perencana adalah penyedia jasa orang/badan usaha

yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk lain.

2. Konsultan pengawas adalah penyedia jasa orang/badan usaha
yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa
konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan
sejak awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan.

3. Kontraktor adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang
dinyatakan ahli professional di bidang pelaksanaan jasa
konstruksi yang mampu menyelengarakan kegiatan untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan
atau bentuk fisik lainya.

2.2.2 Keterlambatan Proyek Konstruksi
Parameter penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang
sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran, jadwal, dan
mutu. Keberhasilan dalam menjalankan proyek tepat waktu, biaya,
serta mutu yang telah direncanakan adalah salah satu tujuan
terpenting bagi pemilik dan kontraktor. Pelaksanaan proyek yang
tidak sesuai dengan rencana, dapat mengakibatkan keterlambatan
proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek
seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian
bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagi kontraktor, keterlambatan
selain dapat menyebabkan pembekakan biaya proyekakibat
bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan
menurunnya kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang.



Sedangkan bagi pemilik, keterlambatan penggunaan atau
pengoperasian hasil proyek konstruksi dan seringkali berpotensi
menyebabkan timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan
kontraktor.

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi
Berdasarkan 3 jenis utama keterlambatan, maka penyebab
keterlambatan proyek dapat di kelompokan sebagai berikut:
1. Non Excusable Delays.

Penyebab- penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini
adalah:
a. Identifikasi, durasi, dan rencana urutan kerja yang tidak lengkap

dan tidak tersusun dengan baik Identifikasi aktivitas proyek
merupakan tahap awal dari penyusunan jadwal
proyek.Identifikasi yang tidak lengkap akan mempengaruhi
durasi proyek secara keseluruhan dan mengganggu urutan
kerja.

b. Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja
yang dibutuhkan dalam tiap tahapan pelaksanaan proyek
berbeda-beda,tergantung dari besar dan jenis pekerjaannya.
Perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dilapangan dapat
menimbulkan persoaalan karena tenaga kerja adalah sumber
daya yang tidak mudah didapat dan mahal sekali harganya.

c. Kualitas tenaga kerja yang buruk Kurangnya ketrampilan dan
keahlihan pekerja dapat mengakibatkan produktivitas tenaga
kerja yang dihasilkan rendah sehingga memerlukan waktu
yang lama dalam menyelesaikan proyek

d. Keterlambatan penyediaan alat/material akibat kelalaian
kontraktor Salah satu faktor yang mendukung dalam
pelaksanaan proyek secara langsung adlah tersediannya
peralatan dan material yang akan digunakan. Keterlambatan
penyedian alat dan material diproyek dapat dikarenakan
keterlambatan pengiriman supplier, kesulitan untuk
mendapatkannya, dan kekurangan material itu



sendiri.Penyediaaan alat dan material yang tidak sesuai dengan
kebutuhan dan waktu yang direncanakan,akan membuat
produktivitas pekerja menurun karena banyaknya jam
nganggur sehingga menghambat laju pekerjaan.

e. Jenis peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan proyek
Peralatan merupakan salah satu sumber daya yang digunakan
secara langsung didalam pelaksanaan proyek. Perencanaan
jenis peralatan harus disesuaikan dengan karakteristik dan
besarnya proyek sehingga tujuan dari pekerjaan proyek dapat
tercapai.

f. Mobilisasi sumber daya yang lambat Mobilisasi yang
dimaksud dalam hal ini adalah pergerakan supplier kelokasi
proyek, antar lokasi dalam proyek, dan dari dalam lokasi
proyek ke luar lokasi proyek.Hal ini sangat dipengaruhi oleh
penyediaan jalan proyek dan waktu pengiriman alat ataupun
material.

g. Banyak hasil pekerjaan yang harus diulang/ diperbaiki karena
cacat/salah Faktor ini lebih mengarah pada mutu atau kualitas
pelaksanaan pekerjaan, baik secara struktur atau penyelesaian
akhir yang dipengaruhi gambar proyek, penjadwalan proyek,
dan kualitas tenaga kerja.Pada dasarnya semua
perbaikan/pengulangan akibat cacat atau salah memerlukan
tambahan waktu

h. Kesulitan finansial. Perputaran arus uang baik arus masuk
maupun arus keluar harus direncanakan dengan baik
penggunaannya, agar tidak menimbulkan kesulitan untuk
proyek itu sendiri.Kesulitan pembiayaan oleh kontraktor ini,
terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran ke
pemasok material dan pembayaran upah tenaga kerja.Hal ini
akan menyebabkan tersendatnya dukungan sumber daya yang
ada dan membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.

i. Kurangnya pengalaman kontraktor Pengalaman kontraktor
berpengaruh dalam penanganan masalah dalam bekerja bisa
mengakibatkan keterlambatan proyek. Kontraktor yang sudah



berpengalaman dengan mudah mengatasi permaslahan yang
timbul, lain halnya dengan kontraktor yang kurang
pengalaman,akan membutuhkan waktu yang lebih banyak.

j. Koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi
kontraktor Komunikasi adalah kunci awal bagi keberhasilan
kerja tim.Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, koordinasi
memerlikan komunikasi yang baik agar masing-masing
kelompok tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih k.
Metode kontruksi/teknik pelaksanaan yang tidak tepat/salah
Kesalahan atau ketidaktepatan dalam memilih metode
konstruksi, walaupun mungkin tidak sampai menimbulkan
kegagalan penyelesaian stuktur, seringkali berdampak lebih
lamanya waktu penyelesaian yang diperlukan.

l. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja Kurangnya kontrol
keselamatan kerja yang ada di dalam proyek dapat
mangakibatkan terjadinya kecelakaan kerja terhadap
pekerja.Hal ini dapat berdampak pada penderita secara fisik,
hilangnya semangat kerja, dan trauma akibat kecelakaan yang
pada akhirnya dapat mengakibatkan turunnya produktivitas
kerja.

2. Excusable Delays
a. Terjadinya hal- hal yang tak terduga seperti banjir badai, gempa

bumi, tanah longsor, kebakaran, cuaca buruk. Cuaca sangat
mempengaruhi produktivitas pekerja. Cuaca yang buruk
menyebabkan turunnya stamina para pekerja yang berarti
menurunnya produktivitas.Produktivitas pekerja yang rendah
dan tidak sesuai yang direncanakan akan mengakibatkan
mundurnya jadwal proyek.Gempa bumi, banjir, tanah longsor,
kebakaran dapat menyebabkan proyek terhenti sementara dan
membutuhkan waktu lebih.

b. Lingkungan sosial politik yang tidak stabil Aspek sosial politik
seperti kerusuhan, perang, keadaan sosial yang buruk dapat
mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan proyek karena



perbaikan pekerjaan akibat kerusakan yang terjadi
memerlukan tambahan waktu yang akan memperpanjang
jadwal proyek secara keseluruhan.

c. Respon dari masyarakat sekitar yang tidak mendukung adanya
proyek Respon dari masyarakat sekitar proyek yang berbeda-
beda, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak.
Dengan adanya respon negatif dari masyarakat sekitar
menyebabkan adanya demo yang berakibat pada berhentinya
kegiatan proyek sesaat yang berarti mundurnya jadwal
pelaksanaan proyek.

3. Compensable Delays
Penyebab- penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini
adalah:
a. Penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat Jadwal

proyek seringkali ditentukan oleh pemilik untuk kepentingan
pemakian yang mendesak.Kesalahan- kesalahan akan timbul
karena adanya tekanan waktu sehingga memerlukan perbaikan-
perbaikan.Akibatnya jadwal yang telah direncanakan akan
berubah dan memerlukan tambahan waktu.

b. Persetujuan ijin kerja yang lama Persetujuan ijin kerja
merupakan hal yang lazim dalam melaksanakan suatu aktivitas
pekerjaan seperti gambar dan contoh bahan.Proses persetujuan
ijin ini akan menjadi kendala yang bisa memperlambat proses
pelaksanaan pekerjaan apabila untuk mendapatkan ijin tersebut
diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengambil
keputusan.

c. Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi Permintaan
pemilik untuk mengganti lingkup pekerjaan pada saat proyek
sudah terlaksana akan berakibat pembongkaran ulang dan
perubahan jadwal yang telah dibuat kontraktor.Setiap
pembongkaran ulang dalam pelaksanaan proyek memerlukan
tambahan waktu penyelesaian.



d. Sering terjadi penundaan pekerjaan Kondisi finansial pemilik
yang kurang baik dapat berakibat penundaan atau penghentian
pekerjaan proyek yang bersifat sementara, yang secara langsung
berakibat pada mundurnya jadwal proyek.

e. Keterlambatan penyediaan meterial Dalam pelaksanaan proyek,
sering terjadi adanya beberapa material yang disiapkan oleh
pemilik.Masalah akan terjadi apabila pemilik terlambat
menyediakan material kepada kontraktor dari waktu yang telah
dijadwalkan.Proyek tidak dapat dilanjutkan, produktivitas
pekerja rendah karena menganggur, yang mengakibatkan
keterlambatan proyek.

f. Dana dari pemilik yang tidak mencukupi Proyek dapat berhenti
dan mengalami keterlambatan karena dana dari pemilik proyek
yang tidak cukup.

g. Sistim pembayaran pemilik ke kontraktor yang tidak sesuai
kontrak Pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi
membutuhkan biaya terus menerus sepanjang waktu
pelaksanaannya, yang menuntut kontraktor sanggup
menyediakan dana secara konsisten agar kelancaran pekerjaan
tetap terjaga. Pembayaran termyn dari pemilik yang tidak sesuai
kontrak dapat merugikan pihak kontraktor karena akan
mengacaukan semua sistim pendanaan proyek tersebut dan
menpengaruhi kelancaran pekerjaan kontraktor.

h. Cara inspeksi/kontrol pekerjaan birokratis oleh pemilik Cara
inspeksi dan kontrol yang terlalu birokratis dapat membuat
kebebasan kontraktor dalam bekerja menjadi lebih terbatas.
Keterbatasan inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan
pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lambat.

2.2.4 Dampak Keterlambatan Proyek Konstruksi
Keterlambatan akan berdampak pada perencanaan semula serta pada
masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi
akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya
maupun kedua-duanya. Adapun dampak keterlambatan pada owner
adalah hilangnya potensial income dari fasilitas yang dibangun tidak



sesuai waktu yang ditetapkan, sedangkan pada kontraktor adalah
hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek
lain, meningkatnya biaya tidak langsung (indirect cost) karena
bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan serta
mengurangi keuntungan.
Obrein, JJ (1996), menyimpulkan bahwa dampak keterlambatan
menimbulkan kerugian :

1) Bagi pemilik, keterlambatan menyebabkan kehilangan
penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah bisa
digunakan atau disewakan.

2) Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek berarti
naiknya overhead karena bertambah panjang waktu
pelaksanaan, sehingga merugikan akibat kemungkinan
naiknya harga karena inflasi dan naiknya upah buruh, juga akan
tertahannya modal kontraktor yang kemungkinan besar dapat
dipakai untuk proyek lain.

3) Bagi konsultan, keterlambatan akan mengalami kerugian
waktu, karena dengan adanya keterlambatan tersebut
konsultan yang bersangkutan akan terhambat dalam
mengagendakan proyek lainnya.

2.2.5 Pertanggungjawaban Keterlambatan Proyek Konstruksi
Menurut Ahmed et al, 2003 pertanggungjawaban keterlambatan
berhubungan dengan kinerja kontraktor yang layak mendapat
apresiasi atau sebaliknya kontraktor harus dikenakan biaya dan waktu
tambahan untuk menyelesaikan proyek sebagai dampak keterlambatan
yang disebabkannya. Pihak – pihak yang bertanggungjawab
dikategorikan menjadi :
1) Tanggung jawab pemilik (owner) : kontraktor berhak atas

tambahan waktu dan biaya
2) Tanggung jawab kontraktor dan subkontraktor : kontraktor harus

melakukan perbaikan atas kegagalan fisik bangunan atas
kinerjanya dan bisa mendapat penalty / denda.



3) Pihak lain (Act of God) : kontraktor akan mendapatkan tambahan
waktu untuk menyelesaikan proyek tetapi tidak untuk biaya. Serta
kegagalan fisik yang disebabkan oleh “act of God” tidak
menyebabkan penalty / denda bagi kontraktor.

2.2.6 Mengatasi Keterlambatan Proyek Konstruksi
Selama proses konstruksi selalu saja muncul gejala kelangkaan
periodik atas material – material yang diperlakukan, berupa material
dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun import. Cara
penanganannya sangat bervariasi tergantung pada kondisi proyek,
sejak yang ditangani langsung oleh staf khusus dalam organisasi
sampai bentuk pembagian porsi tanggung jawab diantara pemberi
tugas, kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga penawaran material
suatu proyek dapat datang dari sub - kontraktor, pemasok atau agen,
importer, produsen atau industri, yang kesemuanya mengacu pada
dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Cara mengendalikan keterlambatan adalah :
1) Mengerahkan sumber daya tambahan.
2) Melepas rintangan - rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk

menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke
garis rencana.

3) Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula mungkin
diperlukan revisi jadwal, yang untuk selanjutnya dipakai sebagai
dasar penilaian kemajuan pekerjaan pada saat berikutnya.

2.2.6.1 Strategi Percepatan Terbaik Pada Proyek Konstruksi Pada Aspek
Manajerial

Manajemen waktu pada dasarnya adalah suatu proses yang
berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu maupun
sasaran yang sebelumnya telah ditentukan untuk bisa dicapai dalam
suatu periode tertentu dengan penggunaan sumber daya secara efektif
dan efisien. Manajemen waktu proyek yang baik akan berdampak
besar bagi kesuksesan proyek atas obyektif lainnya seperti biaya,
kualitas, dan kepuasan pelanggan.



Dalam pengelolaan waktu, sering terjadi berbagai permasalahan

yang membuat jadwal proyek mengalami keterlambatan (delay).
Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan jadwal yang
sering terjadi dan berdampak cukup signifikan di proyek adalah
sebagai berikut :

 Jadwal proyek yang tidak realistis untuk dicapai.

 Jadwal proyek yang terlalu general atau kurang detil untuk

digunakan sebagai acuan pelaksanaan proyek.
 Jadwal proyek tidak sesuai dengan perencanaan manajemen

proyek lainnya.
 Program jadwal yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi

proyek secara aktual sehingga jadwal tidak efektif menjadi
referensi pelaksanaan.

 Sumber daya yang terlalu multitasking pada periode tertentu.

 Penggunaan sumber daya yang dengan fluktuasi yang tinggi
sepanjang pelaksanaan proyek.

 Pengendalian jadwal yang hanya berdasarkan pada S-curve.
 Jalur kritis yang tidak logis sehingga tidak efektif untuk

digunakan sebagai acuan dalam mengelola jadwal proyek.
 False signal akibat jadwal proyek yang tidak akurat.
 Keterlambatan yang sudah menyimpang terlalu jauh.

Terdapat tiga kelompok atas strategi percepatan proyek yang
efektif pada proyek konstruksi, yaitu kelompok manajerial, kelompok
disain, dan kelompok konstruksi. Setiap strategi memiliki kelebihan
dan kekurangan serta mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu untuk
dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal dimana
dengan tingkat percepatan yang tinggi dengan biaya yang efisien.
Oleh karena itu, pada rekomendasi strategi yang telah diberikan dan
dijelaskan di atas, penggunaannya harus dengan memperhatikan
kondisi dan situasi proyek yang unik. Rekomendasi strategi
percepatan tersebut juga dapat dilakukan beberapa penyesuaian sesuai
kebutuhan untuk dapat diaplikasikan dengan hasil yang sesuai
tuntutan dan optimal bagi proyek konstruksi.



Percepatan proyek konstruksi pada aspek manajerial merupakan
aspek non-teknis yang paling berperan terhadap keseluruhan rencana
percepatan proyek. Berdasarkan pengalaman mengerjakan proyek
konstruksi, berikut ini adalah rekomendasi dan penjelasan atas
strategi-strategi percepatan pada aspek manajerial.
1. Prioritas pada jalur kritis – Aplikasi jalur kritis untuk

percepatan proyek konstruksi telah terbukti, seperti pada proyek
Hoover Dam. Prioritas dilakukan pada perencanaan, urutan
pelaksanaan aktivitas, ketersediaan sumber daya, dan
penyelesaian masalah.

2. Zoning pekerjaan jalur kritis sekecil mungkin – Berdasarkan
pengalaman mengerjakan proyek konstruksi sebelumnya,
aktivitas jalur kritis telah diketahui untuk pelaksanaan proyek

berikutnya. Pekerjaan akan lebih cepat apabila area zoning pada

jalur kritis dibuat sekecil mungkin.
3. Prioritas pekerjaan yang multi-fungsi – Dengan banyaknya

aktivitas dan masalah di proyek, maka memprioritaskan
pekerjaan yang multi-fungsi akan membantu kecepatan
pelaksanaan proyek. Adapun contohnya adalah mempercepat
pelaksanaan pekerjaan kulit luar (façade gedung), agar pekerjaan

finishing dalam dapat segera dimulai, mempercepat pelaksanaan

atap pada bagian tertentu suatu bangunan agar dapat cepat
melindungi bagian bangunan atas cuaca (hujan), dan
mempercepat pekerjaan jalan akses permanen agar dapat segera
berfungsi sebagai jalan akses sementara untuk kebutuhan
pelaksanaan.

4. Penggunaan material dan alat dari dalam negri – Penggunaan
material atau alat impor akan membutuhkan waktu yang lebih
lama secara signifikan akibat dari proses administrasi importasi
dan lamanya proses transportasi. Penggunaan material dari dalam
negri apabila tersedia dan memenuhi persyaratan, akan sangat
membantu mempercepat durasi pelaksanaan.

5. Menggantikan sumber daya manusia dengan alat –
Pelaksanaan dengan menggunakan sumber daya manusia



memiliki produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan
menggunakan alat. Hal ini karena mengelola manusia lebih
kompleks dibanding mengelola alat. Proyek konstruksi
melibatkan manusia dalam jumlah yang banyak yang
mengkontribusi pada peningkatan tingkat kompleksitas proyek.
Mengganti manusia dengan alat akan meningkatkan produktifitas
dan juga mengurangi kompleksitas proyek. Sehingga proyek akan
dapat dikerjakan dengan jauh lebih cepat. Adapun contohnya
adalah menggunakan alat exacavator pada pekerjaan galian sloof,
menggunakan alat bar cutter dan bar bender pada pekerjaan
fabrikasi besi, menggunakan alat konstruksi modern khusus
seperti Brick Road Laying Machine, Automatic Plastering
Machine, dan lainnya.

6. Menggunakan alat dengan produktifitas terbaik – Peralatan
proyek konstruksi terutama peralatan berat adalah tulang
punggung kecepatan pelaksanaan proyek. Peralatan proyek juga
bekerja secara kolaboratif atau saling terkait satu dengan lainnya.
Produktifitas alat menjadi salah satu kunci kecepatan proyek.
Oleh karena itu, proyek harus memprioritaskan alat dengan
tingkat produktifitas yang terbaik. Pada strategi ini, setiap opsi
alat dilakukan perhitungan dan simulasi untuk mengetahui tingkat
produktifitasnya.

7. Mempercepat pelaksanaan sejak awal proyek – Mempercepat
pelaksanaan di awal pada dasarnya adalah untuk mengurangi

tingkat multi-tasking yang terjadi pada pertengahan masa

pelaksanaan proyek konstruksi. Sehingga kebutuhan sumber daya
dapat dikurangi dan akan lebih fokus dalam melaksanakan dan
mengendalikan pekerjaan selanjutnya. Contoh yang termasuk
kategori ini pada proyek gedung tinggi adalah melaksanakan
pekerjaan façade saat pelaksanaan struktur mencapai lantai 5
hingga lantai 10.

8. Pemanfaatan sumber daya lokal sebanyak mungkin – Proyek
konstruksi tidak selalu berada pada pusat sumber daya. Seringkali

proyek konstruksi berada di daerah remote. Mendatangkan



sumber daya pada daerah itu akan membutuhkan waktu dan biaya
ekstra. Untuk memangkas waktu transportasi, maka dapat
memanfaatkan sumber daya lokal terdekat dengan berbagai
strategi selama masih memungkinkan. Adapun contohnya adalah
pada pekerjaan beton. Penggunaan split lokal akan membuat
durasi pengiriman material akan lebih singkat dibandingkan jika
mendatangkan split dari luar pulau. Dalam hal ini, harus dicek
kualitas split lokal yang akan digunakan. Jika kualitas di bawah

split dari luar pulau, maka dapat dilakukan modifikasi pada mix
design beton.

9. Pemanfaatan BIM – Proses disain dan perencanaan konstruksi
dengan BIM akan menghasilkan suatu disain yang tanpa masalah
koordinasi antar elemen disain dan metode pelaksanaan yang
paling cepat. Disain dengan potensi kesalahan yang kecil akan
sangat mempengaruhi kecepatan proses pelaksanaan. Di samping
itu, disain yang menggunakan BIM akan sangat membantu proses
pembuatan shop drawing dengan akurasi yang tinggi.

Berdasarkan pengalaman, strategi percepatan pada kelompok
manajerial memberikan dampak percepatan yang paling tinggi yang
diikuti oleh strategi percepatan pada kelompok disain. Percepatan
pada kelompok konstruksi memberikan dampak yang paling kecil
diantara ketiga kelompok tersebut.

2.2.6.2 Strategi Percepatan Terbaik Pada Proyek Konstruksi Pada Fase
Konstruksi

Berdasarkan pengalaman mengerjakan proyek, berikut ini
adalah rekomendasi dan penjelasan atas strategi-strategi percepatan
pada aspek pelaksanaan.
1. Menggunakan metode prefabrikasi – Metode prefabrikasi

merupakan metode yang mengolah material mentah menjadi
setengah jadi. Melakukan prefabrikasi dapat dilakukan sebelum
pekerjaan dilakukan, sehingga akan memotong waktu



pelaksanaan. Adapun contoh prefabrikasi yang sering dilakukan
dan berhasil adalah prefabrikasi bekisting, prefabrikasi besi
tulangan kolom, prefabrikasi beton atau precast, dan prefabrikasi
secara precast dinding façade.

2. Aplikasi metode modularisasi – Metode ini adalah
perkembangan terbaru atas metode prefabrikasi dimana dilakukan
pada multi-elemen bangunan dalam bentuk yang hampir jadi.
Metode ini dapat mempercepat pelaksanaan konstruksi secara
signifikan dan aktif dikembangkan oleh berbagai negara, salah
satunya Cina.

3. Aplikasi metode pelaksanaan bersifat dua arah – Proyek
konstruksi memiliki banyak ketergantungan yang membuat
pekerjaan harus dilakukan secara berurutan sesuai ketergantungan
antar pekerjaan. Aplikasi metode pelaksanaan yang bersifat dua
arah bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan antar
pekerjaan tersebut. Adapun contoh dari metode ini seperti metode
top-down construction, metode pelaksanaan pekerjaan lantai
gedung tiap dua lantai, dan lainnya.

4. Menghilangkan aktivitas saling ketergantungan yang tidak
perlu – Terdapat beberapa aktivitas pada proyek konstruksi dapat
dihilangkan. Contohnya adalah pada pekerjaan bored pile.
Pengecoran bored pile umumnya dilakukan hingga elevasi
permukaan tanah. Padahal, elevasi yang diperlukan adalah berada
di bawah tanah. Sehingga harus dilakukan pembongkaran pondasi
bored pile yang berada di atas elevasi rencana. Untuk
menghilangkan aktivitas ini, dilakukan dengan dengan membatasi
beton di atas elevasi rencana dan sesegera mungkin membuang
beton di atas elevasi rencana segar sedemikian hingga elevasi atas
beton sesuai elevasi rencana.

5. Transportasi material kritis yang secepat-mungkin – Pada
pelaksanaan proyek konstruksi di remote area, pengadaan dan
transportasi material akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
Di samping itu, pada proyek tertentu akan terdapat beberapa
material yang membutuhkan waktu yang lama untuk



pengadaannya (long lead item) seperti pada proyek EPC.
Sehingga mempercepat proses transportasi material kritis akan
dapat mempercepat durasi pelaksanaan proyek. Adapun
contohnya adalah engine pembangkit.

6. Menyiapkan proteksi atas kondisi alam – Untuk mengatasi
masalah dimana kondisi alam yang menghambat pekerjaan
proyek konstruksi, maka harus disiapkan berbagai proteksi.
Contohnya adalah proteksi hujan saat pengecoran dengan
menggunakan tenda besar.

7. Strategi khusus atas masa pengerasan beton – Beton adalah
elemen utama hampir semua jenis proyek konstruksi.
Mempercepat pekerjaan beton akan mempercepat pelaksanaan
proyek secara signifikan. Namun beton memerlukan waktu cukup
lama untuk mendapatkan kuat tekan tertentu, sehingga diperlukan
strategi khusus untuk mengatasinya. Adapun contoh strategi
adalah penggunaan metode shoring pada pekerjaan bekisting,
penggunaan mutu beton tinggi, dan penggunaan aditif yang
mempercepat pengerasan beton.

8. Pemanfaatan elemen struktur bangunan untuk struktur
pekerjaan sementara – Strategi ini akan mengurangi waktu
yang diperlukan dalam membuat struktur khusus pada pekerjaan
sementara atau terkait metode pelaksanaan. Pada strategi ini,
perlu dilakukan cek kekuatan elemen struktur atas kedua fungsi
tersebut dan dampaknya. Beberapa contohnya adalah
pemanfaatan pondasi bangunan gedung untuk pondasi alat Tower
Crane (TC), pemanfaatan bagian tertentu dari lantai bangunan
sebagai kantor direksi keet, dan pemanfaatan jalan akses
permanen proyek sebagai jalan akses sementara proyek.

Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan serta
mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu untuk dapat berjalan efektif
dan memberikan hasil yang optimal dimana dengan tingkat
percepatan yang tinggi dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu,
pada rekomendasi strategi yang telah diberikan dan dijelaskan di atas,
penggunaannya harus dengan memperhatikan kondisi dan situasi



proyek yang unik. Rekomendasi strategi percepatan tersebut juga
dapat dilakukan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan untuk dapat
diaplikasikan dengan hasil yang sesuai tuntutan dan optimal bagi
proyek konstruksi.

2.3 Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Faktor – faktor penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan
adalah tenaga kerja, desain, metode pelaksanaan,
bahan/material, keuangan, peralatan, lingkungan kerja,
manajerial dan kejadian tak terduga yang berpengaruh
secara bersama-sama terhadap keterlambatan waktu
pelaksanaan.

Hipotesis 2: Peringkat (ranking) pada faktor-faktor keterlambatan waktu
pada pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD
Kabupaten Bangkalan berdasarkan kondisi dilapangan
berturut-turut yakni: Kejadian tak terduga, tenaga kerja,
desain, metode pelaksanaan, manajerial, bahan material,
peralatan, keuangan dan lingkungan kerja.

Hipotesis 3: Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan
permasalahan yang ada:
a. Mengerahkan sumber daya tambahan.
b. Melepas rintangan - rintangan, ataupun upaya-upaya lain

untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan
membawa kembali ke garis rencana.

c. Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula
mungkin diperlukan revisi jadwal, yang untuk
selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan
pekerjaan pada saat berikutnya.

2.4 SPSS (Statistical Product and Service Solutions)
Fungsi dasar dari komputer yaitu mengolah data menjadi

informasi yang berguna bagi penggunanya. Data yang diolah
dimasukkan sebagai input kemudian dengan proses pengolahan data oleh
komputer dihasilkan output berupa informasi untuk kegunaan lebih



lanjut.  Untuk dapat memahami cara kerja software SPSS, berikut
gambaran cara kerja komputer dengan SPSS

Gambar 2.1. Diagram proses statistik dengan SPSS

Keterangan :
1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA EDITOR

yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan.
2. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA

EDITOR.
3. Hasil pengolahan data muncul di layar (window) yang lain dari SPSS,

yaitu output navigator. Tampilannya dapat berupa :
a. Tulisan

Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan, pengurangan
dan lainnya) yang berhubungan denga output berupa teks dapat
dilakukan melalui menu text output editor.

b. Tabel
Semua pekerjaan yang berhubungan dengan tabel dapat
dilakukan melalui menu pivot table editor

c. Grafik
Output yang berbentuk grafik (chart) dapat dilakukan melalui
menu chart editor.
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