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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang   

Keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi dapat dilihat 

berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian proyek tersebut, ketepatan biaya sesuai 

yang dianggarkan, dan kesesuaian sasaran mutu yang telah disepakati. Apabila 

ketiga hal tersebut tidak terealisasi sesuai rencana, maka akan berpotensi 

menyebabkan terjadinya konflik, seperti terjadinya klaim. Baik berupa klaim 

penambahan waktu, biaya, dan kompensasi (kesepakatan baru).  

Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi, antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok 

bahan atau antara pihak luar dan pengguna/penyedia jasa yang biasanya mengenai 

permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain.  Dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi klaim merupakan hal yang biasa terjadi. Klaim dapat berasal 

dari salah satu pihak dalam kontrak, namun dapat juga terjadi oleh sebab-sebab 

dari pihak ketiga yang mengajukan klaim karena mengalami kerugian (Yasin, 

2003). 

Menurut Mendala (2004), terdapat empat faktor penyebab klaim yaitu 

tuntutan akibat keterlambatan, percepatan, perbedaan kondisi lapangan dan akibat 

ruang lingkup pekerjaan. Sedangkan menurut Putri (2012), terdapat faktor-faktor  

yang paling berpengaruh terhadap terjadinya klaim yaitu : perubahan desain, 

keterlambatan dalam memberikan ijin, persetujuan dan keputusan, penundaan 

pekerjaan karena alasan tertentu, keterlambatan dalam penyerahan gambar-

gambar, keterlambatan dalam menyediakan material, pembayaran termin tidak 

tepat waktu, dan percepatan penyelesaian pekerjaan diluar jadwal, yang diatur 

dalam sebuah kontrak konstruksi.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam industri jasa konstruksi, 

faktor-faktor penyebab klaim merupakan hal penting yang perlu dikaji untuk 

dapat diantisipasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab terjadinya klaim. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya klaim pada proyek 

konstruksi?  

2. Apa faktor dominan penyebab terjadinya klaim pada proyek konstruksi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya klaim 

pada proyek konstruksi 

2. Untuk mengetahui apa faktor dominan penyebab terjadinya klaim pada 

proyek konstruksi  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi peneliti  

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai klaim pada proyek 

konstruksi. 

2. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai tambahan informasi mengenai klaim pada proyek konstruksi dan 

sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5   Batasan Penelitian  

Untuk membatasi penelitian yang dilakukan, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan kontraktor kualifikasi K1, K2, 

K3, M1, M2, dan M3 di Kota Denpasar serta tergabung sebagai anggota 

GAPENSI.  

2. Objek pada penelitian ini adalah staf ahli perusahaan kontraktor Kota 

Denpasar serta tergabung sebagai anggota GAPENSI.  
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3. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis faktor dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 

19. 

4. Analisis pada penelitian ini dilakukan hanya sampai menentukan faktor 

terbentuk tanpa menganalisa lebih lanjut.  

5. Pada penelitian ini yang ditinjau bukanlah kontrak namun pengalaman 

responden tehadap klaim pada proyek konstruksi. 
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