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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klaim 

Klaim menurut Yasin (2003), klaim konstruksi adalah klaim yang 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.  

Sedangkan definisi Klaim menurut Soeharto (2001), Klaim merupakan 

suatu permintaan yang dapat menyangkut tambahan biaya, perpanjangan waktu 

atau tambahan biaya dan waktu karena adanya perubahan atau perbedaab antara 

apa yang disetujui dalam kontrak degan apa yang terjadi di lapangan. 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. 

2.1.1 Jenis-jenis Klaim 

Menurut Yasin (2003), jenis-jenis klaim yang diajukan kontraktor ke 

owner adalah:  

1. Klaim tambahan biaya dan waktu 

Diantara beberapa jenis klaim, akan ditinjau dua jenis klaim yang paling 

sering terjadi yaitu klaim yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan. Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan 

tambahan biaya 

2. Klaim biaya tak langsung (overhead) 

Selain itu terdapat pula jenis klaim lain sebagai akibat keterlambatan tadi 

yaitu klaim atas biaya tak langsung. Penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan 

suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari pengguna jasa meminta tambahan biaya 

overhead dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai.  
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Klaim biaya tak langsung dapat dibagi 2 yaitu:  

a.  Field Overhead, contoh: biaya personil (superintendent, sopir, 

kasir, manajer proyek), fasilitas (gudang, trailer, kantor, utilitas), 

komunikasi (telepon, keamanan, penjaga), peralatan.  

b.  Home office overhead, contoh: biaya administrasi (manajemen, 

accounting, pengadaan material, engineering, data processing, 

upah), fasilitas (tempat penyimpanan, depresiasi, biaya sewa, 

utilitas), peralatan (komputer, biaya sewa, depresiasi), komunikasi 

(telex, message center, telepon). 

3. Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya) 

Walaupun klaim keterlambatan kelihatannya sederhana saja, namun dalam 

kenyataan tidak demikian. Misalnya penyedia jasa hanya diberikan tambahan 

waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu. 

4. Klaim kompensasi lain 

Di lain kejadian, penyedia jasa selain mendapat tambahan waktu 

mendapatkan pula kompensasi lain. Adakalanya, penyedia jasa tidak mendapatkan 

seluruh klaim kelambatan yang diminta karena tidak seluruh kelambatan tersebut 

kesalahan penggunan jasa. Penyedia jasa juga mempunyai andil dalam 

kelambatan tersebut yang terjadi secara tumpang tindih.  

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Klaim 

Menurut Soekirno (2006), berbagai faktor potensial penyebab terjadinya 

sengketa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut dapat dikelompokan 

menjadi tiga aspek yaitu aspek teknis/mutu, aspek waktu, dan aspek biaya. 

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya klaim: 

1.    Aspek teknis/mutu 

a. faktor perubahan lingkup pekerjaan 

b. faktor perbedaan kondisi lapangan 

c. faktor kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis 

d. faktor keterbatasan peralatan 
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e. faktor  kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau 

spesifikasi teknis. 

2.    Aspek waktu 

a. faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan 

b. faktor percepatan penyelesaian pekerjaan 

c. faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan 

3.    Aspek biaya 

a. faktor penambahan biaya pengadaan sumber daya proyek 

b. faktor penambahan biaya atas hilangnya produktivitas 

c. faktor penambahan biaya atas biaya overhead dan keuntungan. 

Putri (2012), dalam penelitiannya menyatakan faktor penyebab klaim 

konstruksi dibedakan berdasarkan sumber pengajuan klaim yang terbagi dalam 

empat sumber yaitu pemilik proyek/owner, konsultan perencana, konsultan 

pengawas, dan faktor eksternal. Dari empat sumber tersebut dihasilkan empat 

faktor yang mempengaruhi terjadinya terjadinya klaim, yaitu: 

a. perubahan desain 

b. gambar bestek tidak jelas/kurang lengkap 

c. terlambat menyetujui proses pelaksanaan pekerjaan 

d. curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya. 

Menurut Yasin (2003),  sebab-sebab klaim dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

1. Sebab-sebab umum 

a. Komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa buruk 

b. Administrasi kontrak yang tidak mencukupi 

c. Sasaran waktu yang tidak terkendali 

d. Kejadian eksternal yang tidak terkendali 

e. Kontrak yang artinya mendua 

2. Sebab-sebab dari pengguna jasa  

a. Informasi tender yang tidak lengkap/sempurna mengenai gambar, 

bahan, dan spesifikasi 

b. Penyelidikan site yang tidak sempurna/perubahan site 

c. Reaksi/tanggapan yang lambat 
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d. Keterlambatan pembayaran 

e. Larangan metode kerja tertentu 

3. Sebab-sebab dari penyedia jasa 

a. Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan yang buruk 

b. Keterlambatan penyelesaian 

c. Klaim tandingan/perlawanan klaim 

d. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi 

e. Bahan yang dipakai tidak sesuai spesifikasi 

Menurut Chandra (2005) secara garis besarnya, klaim dari kontraktor 

kepada pemilik bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan 

2. Perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan 

3. Perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang brasal 

dari perencana atau pemilik bangunan 

4. Perbedaan kondisi lapangan, yang disebabkan karena perubahan kondisi 

yang diramalkan terjadi, misalnya kondisi fisik di bawah permukaan tanah 

5. Perubahan kondisi cuaca di luar musim yang terdokumentasi dan 

menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 

6. Kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order 

pekerjaan 

7. Konflik dalam perancangan dan spesifikasi produk yang sudah tidak 

diproduksi lagi 

8. Kontrak yang tersendat-sendat, perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup 

kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan 

pembayaran dari pihak pemilik bangunan 

Sedangkan menurut Mandala (2004), terdapat empat faktor penyebab kalim 

yaitu : 

1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

2. Percepatan pekerjaan 

3. Perbedaan kondisi lapangan 

4. Perubahan ruang lingkup pekerjaan 
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Faktor-faktor penyebab terjadinya klaim pada proyek konstruksi dari 

beberapa peneliti diatas yang telah dirangkum seperti pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Klaim dari Berbagai Literatur 

Aspek No 
Faktor-Faktor Penyebab 

Terjadinya Klaim 

Pengarang 

P1 P2 P3 P4 P5 

A
sp

ek
 t

ek
n
is

/m
u
tu

 

1 
Terjadinya perubahan lingkup 

pekerjaan 
  

 
  

2 
Adanya perbedaan kondisi 

lapangan 
 

 
   

3 
Kekurangan material akibat supply 

by Owner  terlambat 
 

 
   

4 
Keterbatasan peralatan yang 

disediakan oleh owner 
 

   

 

5 

Kurang jelas atau kurang 

lengkapnya gambar rencana 

dan/atau spesifikasi teknis 

   
 

 

6 
Adanya larangan menggunakan 

metode kerja tertentu   
 

 

 

A
sp

ek
 w

ak
tu

 

1 

Penundaan waktu pelaksanaan 

pekerjaan yang diperintahkan oleh 

pemilik bangunan (Owner) 

 
   

 

2 
Adanya percepatan penyelesaian 

pekerjaan dari yang disepakati 
 

   

 

 3 

Keterlambatan waktu 

penyelesaian pekerjaan dari 

waktu yang telah disepakati 

akibat adanya keterlambatan 

supply by owner 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Aspek No Faktor-faktor penyebab 

terjadinya klaim 

Pengarang 

P1 P2 P3 P4 P5 

A
sp

ek
 w

ak
tu

 4 

Keterlambatan proses 

persetujuan pelaksanaan 

pekerjaan dari owner 
 

  
 

 

5 

Perubahan jadwal 

pelaksanaan oleh pemilik 

bangunan 
   

  

A
sp

ek
 b

ia
y
a 

1 

Penambahan biaya 

pengadaan sumber daya 

proyek akibat pekerjaan 

tambah 

 
  

  

2 

faktor penambahan biaya 

atas hilangnya produktivitas 

akibat adanya rework 

perubahan pekerjaan yang 

telah diselesaikan 

 
   

 

3 

Faktor penambahan biaya 

atas biaya overhead  akibat 

adanya pekerjaan tambah 

dari owner 

 
   

 

4 Keterlambatan pembayaran 

dari pengguna jasa (owner)   
   

A
sp

ek
 

U
m

u
m

 

1 Administrasi kontrak yang 

tidak mencukupi   
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Aspek No 
Faktor-faktor penyebab 

terjadinya klaim 

Pengarang 

P1 P2 P3 P4 P5 

A
sp

ek
 U

m
u
m

 

2 

Kejadian eksternal 

(hujan/bencana alam 

lainnya) yang tidak 

terkendali 

 
    

3 

Adanya perubahan isi 

kontrak akibat perubahan-

perubahan pekerjaan atas 

permintaan dari owner 

  
   

4 

Adanya klaim 

tandingan/perlawanan klaim 

dari pihak lain 
  

 
 

 

Keterangan pengarang tabel 2.1 

 P1 Soekirno, Reini, dkk (2006) 

 P2 Putri (2012) 

 P3 Yasin (2003) 

 P4 Chandra, Tunardih, dkk (2005) 

 P5 Mandala (2004) 

2.1.3  Cara Penyelesaian Klaim 

Chandra (2005) menyatakan klaim yang terjadi dapat diselesaikan dengan 

beberapa metode yang disepakati bersama dan dicantumkan dalam kontrak, antara 

lain: 

a.  Engineering Judgement, dimana konsultan desain yang ditunjuk pemilik 

bangunan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir 

penyelesaian klaim dan mengikat semua pihak. 

b.  Negosiasi, dimana pihak yang berselisih mencari penyelesaian tanpa 

campur tangan pihak lain. 
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c.  Mediasi, dimana pihak yang berselisih menggunakan mediator yang 

bersifat netral dan keputusannya bersifat tidak mengikat. 

d.  Arbitrasi, dimana pihak yang berselisih menunjuk erbitrator dari badan 

abitrase dan keputusannya bersifat mengikat. 

e.  Litigasi, dimana perselisihan dibawa ke pengadilan dan masing-masing 

pihak diwakili pengacaranya. 

f.  Mini-trial, dimana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing 

manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasehat. 

g.  Dispute review board, dimana masing-masing pihak yang berselisih 

memilih satu perwakilan untuk menunjuk pihak ketiga dan keputusannya 

bersifat tidak mengikat. 

2.2 Proyek Konstruksi 

 Proyek konstruksi adalah usaha untuk mendirikan suatu bangunan dengan 

waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya proyek yang terbatas, 

Nuraisyah (2012). Sedangkan menurut Latief (2001), proyek konstruksi 

merupakan upaya pembangunan yang tidak semata-mata pada pelaksanaan 

pembangunan fisiknya saja, akan tetapi mencakup arti sistem pembangunan 

secara utuh dan lengkap. Penyelenggaraan proyek konstruksi adalah merubah 

gambar perencanaan rekayasa struktur maupun arsitektural berikut ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam persyaratan atau spesifikasi teknis yang 

diwujudkan menjadi bangunan fisik dan dilaksanakan dengan biaya dan jangka 

waktu tertentu. 

2.2.1 Tahadap-tahadap dalam proyek konstruksi 

 Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, berikut 

tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek konstruksi : 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan 

dibangun berdasarkan kebutuhan. 

2. Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek 

konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang 

dilaksanakan : 
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a. Menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya 

b. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh 

c. Menyusun analisis kelayakan proyek 

d. Menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi 

3. Tahap penjelasan (Briefing) 

Pada tahapan ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya 

yang diijinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat 

menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan : 

a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli 

b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan 

lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu 

c. Menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan 

d. Membuat skesta dengan skala tertentu sehingga dapat 

menggambarkan denah dan batas-batas proyek 

4. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap ini adalah melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai 

dengan keinginan dari pemilik. Seperti membuat gambar rencana, 

spesifikasi, rencana anggaran biaya (RAB), metoda pelaksanaan, dan 

sebagainya. 

Kegiatan yang dilaksanakan : 

a. Mengembangkan ikthisar proyek menjadi penyelesaian akhir 

b. Memeriksa masalah teknis 

c. Meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek 

5. Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender) 

Pada tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan 

mengerjakan proyek konstruksi tersebut, atau bahkan mencari sub 

kontraktornya 

Kegiatan yang dilaksanakan : 

a. Prakualifikasi 

b. Dokumen Kontrak 
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6. Tahap Pelaksanaan (Construction) 

Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh 

pemilik proyek yang sudah dirancang olek konsultan perencana dalam 

batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah 

disyaratkan. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, 

mengendalikan semua oprasional di lapangan.  

a. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah : 

- Perencanaan dan pengendalian 

- Jadwal waktu pelaksanaan 

- Organisasi lapangan 

- Tenaga kerja 

- Peralatan dan material 

b. Kegiatan koordinasi 

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan 

- Mengkoordinasi para sub kontraktor 

7. Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (Maintenance & Start Up) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai 

dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana 

mestinya. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 

a. Mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama 

pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan (as build drawing) 

b. Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-

kerusakan 

c. Mempersiapkan petunjuk oprasional/pelaksanaan serta pedoman 

pemeliharaan 

d. Melatih staff untuk melaksanakan pemeliharaan 

2.3  Kontrak  

Kontrak konstruksi adalah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum 

yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak kesatu dan pihak 

kedua. Pihak kesatu berjanji untuk memberikan jasa dan memyediakan material 
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untuk membangun proyek bagi pihak kedua, pihak kedua berjanji untuk 

membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah 

digunakan, ( Nurasiyah, 2009 ). 

Suatu kontrak konstruksi atau dokumen kontrak mengandung aspek-aspek 

seperti aspek teknis, hokum, administrasi, keuangan/perbandingan, perpajakn, dan 

social ekonomi. Seluruh aspek ini seharusnya dicermati karena semuanya saling 

mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya suatu pelaksanaan kontrak , 

atau dengan kata lain sukses tidaknya suatu pekerjaan/proyek sangat tergantung 

dari penanganan aspek-aspek ini ( Yasin, 2003 ). 

2.3.1  Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kontrak   

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian proses industri konstruksi yang 

relatif panjang mulai dari tahap pra studi kelayakan (pre feasibility study) sampai 

dengan penyerahan hasil pekerjaan (Soeharto,2001) dapat dibagi atas : 

1. Pemilik atau owner 

Yaitu individu/badan hukum yang memiliki ide dan modal untuk 

membangun suatu proyek. 

2. Konsultan 

Yaitu institusi atau badan usaha yang memilki keahlian dan bakat khusus 

dalam menangani masalah perencanaan, membantu pengelolaan, atau 

mengawasi pelaksanaan proyek. Konsultan ini terdiri dari konsultan 

perencana, konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi. 

3. Kontraktor atau sub kontraktor  

Yaitu pihak - pihak yang melaksanakan kegiatan fisik proyek. 

4. Pihak-pihak Lain 

Yaitu pihak - pihak yang tidak terkait langsung dalam kontrak seperti 

pemasok (supplier), pihak penjamin seperti bank dan perusahaan asuransi. 

2.3.2  Hal-Hal Yang Diatur Dalam Kontrak 

 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 29, Kontrak 

sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : 
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a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan 

alamat 

b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai 

jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan 

c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian 

d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran 

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci 

f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal 

waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat 

penyerahannya 

g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan 

mengenai kelayakan. 

h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak 

memenuhi kewajibannya 

i. Ketentuanmengenai pemutusan kontrak secara sepihak 

j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa 

k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan 

dalam pelaksanaan pekerjaan 

l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja 

m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan 

n. Ketentuan mengenai penyelesaian persellisihan 

2.3.3    Jenis-jenis Kontrak 

 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 30, Kontrak 

pengadaan barang/jasa dibedakan atas beberapa hal yaitu : 

a. Berdasarkan Bentuk Imbalan 

1. Lump sum 

Kontrak Lump Sum adalah kontrak atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti 

dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses 

penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia 

barang/jasa. 
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2. Harga Satuan (Unit Price) 

Kontrak Harga Satuan adalah kontrak atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang 

pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi 

teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan 

sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil 

pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah 

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 

3. Gabungan Lump sum dan harga satuan (Unit Price) 

Kontrak jenis ini merupakan gabungan lump sum dan harga satuan 

dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 

4. Terima jadi (Turn key) 

Kontrak Terima Jadi adalah kontrak pemborongan atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap 

sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun 

penunjangannya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kinerja yang 

telah ditetapkan. 

5. Persentase 

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di 

bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana 

konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan 

persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan 

tersebut. 

b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan 

1. Tahun Tunggal 

Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 

mengikat dana anggaran untuk masa Satu tahun anggaran. 

2. Tahun Jamak 

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pekerjaan yang mengikat dana 

anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. 
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c. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa 

1. Kontrak pengadaan tunggal 

Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau 

satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 

2. Kontrak pengadaan bersama 

Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja 

atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan 

kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan 

pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. 

2.4 Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan teknik analisis statistika yang bertujuan 

menerangkan struktur hubungan diantara variabel-variabel yang teramati dengan 

jalan membangkitkan beberapa faktor atau komponen atau variabel laten yang 

jumlahnya lebih sedikit =   dari sejumlah variabel asalnya =   buah.  

Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di 

antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel 

bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak (random quantities) 

yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. 

Selain tujuan utama analisis faktor, terdapat tujuan lainnya adalah : 

1. Tujuan pertama untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya 

banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari 

variabel asal, dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel 

laten atau konstruk atau variabel bentukan. 

2. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk, 

dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan 

komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor 

konfirmatori. 

3. Tujuan ketiga adalah untuk menguji valisitas dan reliabilitas instrumen 

dengan analisis faktor konfirmatori. 
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4. Tujuan keempat salah satu tujuan analisis faktor adalah validasi data untuk 

mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digerelisasi ke 

dalam populasinya, sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah 

mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis faktor 

(Anonymous, 2013). 

Selain tujuan, terdapat beberapa kegunaan dari analisis faktor yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mengekstraks unobservable variable (latent variabel) dari manifest 

variable atau indicator atau mereduksi variabel menjadi variabel baru yang 

jumlahnya lebih sedikit. 

2. Mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga didapatkan informasi 

yang realistik dan sangat berguna.  

3. Pengelempokan dan pemetaan obyek (mapping dan clustering) 

berdasarkan karakteristik yang terkandung di dalam faktor.  

4. Pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (berupa 

kuisioner).  

5. Dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah 

awal (sebagai data input) dari berbagai metode analisis data yang lain, 

misal analisis diskriminan, analisis regresi, cluster analisis, ANOVA, 

MANCOVA, Analisis Path, Model Struktural, MDS, dan lain sebagainya 

(Ana, 2010). 

2.4.1 Jenis Analisis Faktor 

 Berdasarkan tujuan analisi faktor, maka jenis analisi faktor adalah : 

1. Analisis Faktor Eksploratori ( Exploratory Factor Analisis)  

Analisis faktor yang bertujuan untuk mereduksi (meringkas) sejumlah 

variabel menjadi satu atau beberapa faktor. 

2. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analisis) 

Analisi faktor ini merupakan model deskriptif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan sebuah keadaan atau konsep atau sebuah faktor. Analisis 

yang dihasilkan disebut sebagai measurement model karena model ini 

digunakan untuk mengukur kuatnya struktur dari dimensi-dimensi yang 

membentuk sebuah faktor (Utama, 2011). 


