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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan 

waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources 

(sumber daya) seperti tenaga manusia, bahan bangunan, peralatan, metode 

pelaksanaan, biaya dan waktu. Untuk membatasi waktu penyelesaian pekerjaan 

proyek, pada umumya suatu proyek konstruksi memiliki rencana dan jadwal 

pelaksanaan, kapan pelaksanaan proyek tersebut dimulai, kapan harus 

diselesaikan, bagaimana proyek tersebut dikerjakan, dan bagaimana penyediaan 

sumber dayanya. Namun tidak jarang rencana dan jadwal pelaksanaan yang telah 

dibuat tidak sesuai kenyataan di lapangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan 

dalam pelaksanaannya. 

Keterlambatan menurut Ervianto (2005) adalah sebagian waktu 

pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga 

menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak 

dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. Keterlambatan 

pelaksanaan proyek pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor menurut 

Proboyo (1999) diantaranya seperti perubahan perencanaan selama proses 

pelaksanaan, manajerial yang buruk dalam organisasi kontraktor, rencana kerja 

yang tidak tersusun dengan baik/terpadu, gambar dan spesifikasi yang tidak 

lengkap, ataupun kegagalan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Keterlambatan pelaksanaan proyek selalu menimbulkan akibat yang 

merugikan baik bagi pemilik maupun kontraktor, karena dampak keterlambatan 

adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga 

tuntutan waktu dan biaya tambah. Keppres No. 61 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa denda (sanksi financial) dapat dikenakan kepada penyedia jasa bila tidak 

dapat melaksanakan proyek sesuai waktu yang tersedia dalam kontrak, begitu juga 

bila keterlambatan berasal dari pengguna jasa, maka pengguna jasa akan 
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membayar kerugian yang ditanggung penyedia jasa, yang jumlahnya ditetapkan 

dalam kontrak sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Buleleng merupakan wilayah utara Bali yang memiliki potensi pariwisata 

yang kini tengah dikembangkan oleh pemerintah guna menyeimbangkan 

pembangunan antara Bali Selatan (Denpasar dan Badung) dan Bali Utara. Para 

investor mulai melirik wilayah ini untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 

baik yang begerak di sektor industri maupun pariwisata. Besarnya potensi 

pariwisata, berdampak pada permintaan akan fasilitas penunjang atau infrastruktur 

yang mendukung kelancaran pariwisata, sehingga banyak proyek konstruksi yang 

mulai dibangun di Buleleng seperti hotel, perumahan, pertokoan dan lain-lain.  

Proyek yang mengalami keterlambatan di Kabupaten Buleleng seperti 

proyek pembuatan kandang ternak babi, dimana proyek ini terhenti sementara 

pembangunannya akibat menuai kritik dari masyarakat sekitar yang terkena 

dampak apabila bangunan tersebut dioperasikan nantinya. Kasus lain yaitu pada 

proyek pembuatan Jalan Usaha Tani yang mengalami keterlambatan akibat akses 

ke lokasi proyek yang sulit ditempuh dan tidak bisa diakses dengan kendaraan 

berat, sehingga menghambat pelaksanaannya terutama dalam proses armada 

bahan ke lokasi proyek yang membutuhkan waktu yang lebih lama.  

Tepat atau tidaknya waktu pelaksanaan pembangunan dalam suatu proyek 

merupakan suatu hal yang biasa terjadi, namun jika estimasi waktu penyelesaian 

mengalami keterlambatan dalam kurun waktu yang terlalu jauh dari yang 

dijadwalkan, ini merupakan hal yang harus dipertanyakan dan dicari apa 

penyebabnya. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis faktor–faktor apa saja 

yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang 

sering terjadi pada proyek-proyek konstruksi khususnya di wilayah Kabupaten 

Buleleng, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan serta langkah awal 

untuk dapat menghindari ataupun mengendalikan dan mengatasi keterlambatan 

waktu dalam pelaksanaan proyek. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Faktor apakah yang menjadi faktor utama penyebab keterlambatan 

pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Buleleng dari tujuh (7) faktor 

yaitu Faktor Tenaga Kerja; Faktor Lingkup Kontrak/Dokumen Pekerjaan; 

Faktor Bahan; Faktor Manajerial; Faktor Sistem Inspeksi, Kontrol, dam 

Evaluasi Pekerjaan; Faktor Peralatan; dan Faktor Karakteristik Tempat. 

2. Sub faktor apakah yang paling berpengaruh pada masing-masing faktor 

penyebab keterlambatan pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten 

Buleleng. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui faktor apakah yang menjadi faktor utama penyebab keterlambatan 

pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Buleleng dari tujuh (7) faktor 

yaitu Faktor Tenaga Kerja; Faktor Lingkup Kontrak/Dokumen Pekerjaan; 

Faktor Bahan; Faktor Manajerial; Faktor Sistem Inspeksi, Kontrol, dam 

Evaluasi Pekerjaan; Faktor Peralatan; dan Faktor Karakteristik Tempat. 

2. Mengetahui sub faktor apa yang paling berpengaruh pada masing-masing 

faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten 

Buleleng. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Menambah wawasan bagi pemilik proyek dan kontraktor, tentang faktor-

faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek 

konstruksi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam mengantisipasi, 

menghadapi, dan menanggulangi masalah keterlambatan pada suatu proyek 

konstruksi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Proyek yang diteliti adalah proyek-proyek konstruksi baik swasta maupun 

pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. 

2. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan proyek konstruksi kualifikasi kecil dan 

menengah dengan nilai proyek kurang dari 50 milyar. 

3. Proyek yang diteliti merupakan proyek yang sedang berjalan maupun yang 

telah selesai pembangunannya dalam kurun waktu tahun 2013-2015. 
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