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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan suatu proyek konstruksi seringkali mengalami berbagai 

perubahan (changes). Hal tersebut dapat terjadi pada awal, pertengahan maupun 

akhir dari pelaksanaan konstruksinya. Perubahan-perubahan itu salah satunya 

disebabkan dari permintaan pemilik proyek (owner) sendiri dalam meningkatkan 

kualitas atau merubah fungsi dari pekerjaan yang dilaksanakan. Permintaan 

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada kontrak perencanaan 

awal yang telah disepakati, dimana memungkinkan terjadinya perubahan desain 

yang dikenal dengan istilah change order (perubahan lingkup pekerjaan).  

Change order merupakan sebuah permintaan tertulis yang terjadi antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi dalam mengubah 

beberapa kondisi dokumen kontrak awal. Hal tersebut dapat berupa menambah 

atau mengurangi volume pekerjaan yang telah tercantum dalam kontrak, 

menambah atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis 

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mengubah jadwal pelaksanaan. 

Perubahan tersebut dapat mengakibatkan pertambahan biaya (cost overruns) dan 

waktu pelaksanaan proyek. Akibat sering terjadinya change order (perubahan 

lingkup pekerjaan) dimana proses administrasinya tidak dijalankan sesuai 

dengan prosedur yang ada menyebabkan perselisihan antara pemilik dan 

kontraktor yang berakhir di-arbitrase (pengadilan). Oleh karena itu, sebagai 

penyedia jasa haruslah lebih teliti dalam memperhatikan dan memahami 

dokumen-dokumen dan jenis kontrak pada awal saat perjanjian penandatanganan 

sebuah kontrak konstruksi. 

Salah satu pelaksanaan proyek konstruksi di Bali yang dapat ditemukan 

adanya kegiatan change order yaitu proyek Parkmall Circus Waterpark yang 

berlokasi di Jl. Raya Kediri, Kuta, Bali. Proyek ini dilaksanakan oleh PT. Recta 

Construction dengan jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak Lump sum. 
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Tujuan kontrak ini adalah memberikan tanggung jawab terhadap kontraktor 

untuk melaksanakan implementasi fisik proyek, dengan nilai kontrak yang 

terbatas jumlahnya atau dengan kata lain besarnya tetap. Hal ini menyebabkan 

kemungkinan resiko yang akan terjadi akibat adanya change order ini akan 

dibebankan kepada pihak kontraktor. Oleh sebab itu, penelitian ini akan 

mengidentifikasi perubahan pekerjaan (change order) yang terjadi, menganalisis 

pengaruh perubahan-perubahan tersebut dan dampaknya terhadap anggaran 

biaya dan waktu dengan menggunakan metode Least Cost Analysis dalam 

mengatasi keterlambatan yang terjadi akibat perubahan pada kontrak Lump sum 

proyek Parkmall Circus Waterpark.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1 Bagaimanakah identifikasi faktor-faktor penyebab perubahan pekerjaan 

(change order) yang terjadi pada proyek Parkmall Circus Waterpark? 

2 Apa sajakah perubahan pekerjaan (change order) yang terjadi pada proyek 

Parkmall Circus Waterpark? 

3 Berapakah besarnya pengaruh change Order terhadap biaya dan waktu 

dengan menggunakan metode Least Cost Analysis pada kontrak Lump sum 

proyek Parkmall Circus Waterpark ? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain: 

1 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan pekerjaan (change 

order) yang terjadi pada proyek Parkmall Circus Waterpark. 

2 Mengetahui perubahan pekerjaan (change order) yang terjadi pada proyek 

Parkmall Circus Waterpark. 
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3 Mengetahui besarnya pengaruh change Order terhadap biaya dan waktu 

dengan menggunakan metode Least Cost Analysis pada kontrak Lump sum 

proyek Parkmall Circus Waterpark. 

 

1.4 Manfaat 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasilnya dapat 

memberikan informasi dan penjelasan bagi keseluruhan pihak pembaca 

mengenai faktor-faktor penyebab change order dan dampaknya terhadap biaya 

dan waktu yang terjadi pada suatu proyek konstruksi.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian ini untuk lebih terfokus  pada analisis yang 

dilakukan, maka dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1 Penelitian dilakukan pada proyek dengan kontrak Lump sum. 

2 Identifikasi dilakukan pada perubahan desain dengan asumsi tenaga kerja 

dan alat tetap. 

3 Perubahan desain yang ditinjau adalah perubahan pekerjaan yang terjadi 

pada pekerjaan struktur.  

4 Analisis penjadwalan dilakukan dengan menggunakan precedence diagram 

method (PDM) dengan bantuan program Microsoft project 2007. 

5 Dalam mengatasi keterlambatan proyek digunakan metode Least Cost 

Analysis. 

 


