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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Proyek 

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana 

ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya membutuhkan 

bermacam keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Berikut ini adalah 

pengertian proyek menurut beberapa ahli, antara lain: 

1. Suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang 

tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan 

penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas 

sesuai dengan kesepakatan. (Dipohusodo, 1995) 

2. Proyek adalah unit yang paling baik untuk pelaksanaan perencanaan 

operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan 

untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu, dalam jangka waktu tertentu. 

(Tjokroamijojo, 1971) 

3. Proyek adalah satu usaha dalam jangka waktu yang ditentukan dengan 

sasaran yang jelas yaitu mencapai hasil yang telah dirumuskan pada waktu 

awal pembangunan proyek akan dimulai. (Nugraha et al., 1985) 

4. Proyek (konstruksi atau lainnya) adalah sebuah perbuatan atau pekerjaan 

unik yang pada dasarnya mempunyai satu tujuan yang telah ditetapkan 

bidang atau lapangan, mutu atau kualitas, waktu dan harga yang diingikan. 

(Ahuja et al.,1994) 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diartikan 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) yaitu man 

(manusia), material (bahan bangunan), machine (peralatan), method (metode 

pelaksanaan), money (uang), information (informasi), dan time (waktu). Dalam 

Suatu proyek konstruksi terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu 

waktu, biaya dan mutu (Kerzner, 2006).  

Di dalam proses mencapai tujuan tersebut (Soeharto, 1999), terdapat batasan 

yang disebut tiga kendala (triple constrain), yaitu : 



6 

  

- Biaya 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. 

- Jadwal 

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang 

telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya 

tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. 

- Mutu 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 

yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi 

tugas yang dimaksudkan  atau sering disebut sebagai fit for the intended use. 

Ketiga batasan tesebut bersifat tarik menarik. Artinya, jika ingin menaikkan 

kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti 

dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada biaya melebihi 

anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya, maka harus berkompromi dengan 

mutu dan jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan 

sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. 

Menurut Ervianto (2005), proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis kelompok, yaitu : 

1. Bangunan gedung, seperti : rumah, kantor, pabrik dan lain-lain 

2. Bangunan sipil, seperti : jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur 

lainnya. 

2.2 Manajemen Proyek 

 Dalam suatu pekerjaan, manajemen sangat diperlukan. Dalam hal ini 

manajemen proyek diperlukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan 

proyek konstruksi. Manajemen yang baik akan memberikan kelancaran dalam 

pelaksanaan sehingga mendapatkan hasil akhir sesuai sasaran yang diharapkan. 

2.2.1 Pengertian 

Manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk meraih sasaran yang telah 

didefinisikan dan ditentukan dengan jelas seefisien dan seefektif mungkin. Dalam 

rangka meraih sasaran-sasaran yang telah disepakati, diperlukan sumber-sumber 

daya termasuk sumber daya manusia yang merupakan kunci dari segalanya.  
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Manajemen dalam konteks pembangunan mempunyai dwifungsi tugas yaitu  

- Menciptakan dorongan/semangat untuk memotivasi orang supaya 

bekerja dengan baik 

- Mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya lain supaya 

berjalan dijalur yang seharusnya menuju suatu sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Untuk hal yang pertama diperlukan sasaran dan tujuan secara mantap dan 

jelas disamping kebijakan dasar sebagai panduan. Sedangkan untuk hal kedua 

berkaitan dengan mencari metode dan pembuatan program kerja yang disetujui 

bersama dalam rangkaian meraih sasaran itu. 

2.2.2 Proses Manajemen Proyek 

Pelaksanaan manajemen dijalankan melalui suatu proses kegiatan tertentu 

dengan fungsi yang saling berkaitan. Dalam hal ini proses dan fungsi mempunyai 

pengertian yang sama. Yang dimaksud proses adalah serangkaian mulai dari awal 

penentuan sasaran sampai dengan akhir pencapaian sasaran, sedang kegiatan yang 

berlangsung merupakan fungsi dari manajemen (Djojowirono, 2005). 

Menurut A.D Austen dan R.H Neale (1994) yang dimaksud dengan proses 

manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan 

sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen tergantung pada 

komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk melontorkan pemikiran, gagasan, 

informasi serta instruksi dengan cepat dan efektif diantara orang-orang yang 

keterampilan teknis dan minatnya berbeda-beda. Proses manajemen atau sering 

juga disebut fungsi manajemen, dalam satu kesatuan sebagai berikut dibawah ini : 

1. Penetapan tujuan (goal setting).  

Penetapan tujuan merupakan tahapan awal dari  proses manajemen. Tujuan 

merupakan misi sasaran yang akan tercapai. 

2. Perencanaan (planning).  

Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-

asumsi mengenai keadaan dimasa yang akan datang untuk merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
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3. Staffing. 

Staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan 

(recruitment), penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam 

organisasi. Pada dasarnya prinsip dari tahapan proses manajemen itu adalah 

menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pas pada saat 

yang tepat (right people, right position, right time). 

4. Directing.  

Directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki 

oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan yang sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Dalam tahapan proses ini terkandung usaha-usaha 

bagaimana memotivasi orang-orang agar dapat bekerja. 

5. Supervising. 

Supervising didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu 

dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi 

tersebut. 

6. Pengendalikan (Controlling).  

Controlling yaitu panduan atau aturan untuk melaksanakan aktifitas suatu 

usaha atau bagian-bagian lain dari usaha tersebut untuk tercapainya tujuan 

yang telah disepakati. 

2.3 Tahapan Proyek 

Menurut A.D Austen dan R.H Neale (1994) dalam Suyatno (2010) , tahapan 

utama proyek konstruksi terdiri dari 5 tahap, yaitu : 

1. Tahap brifing bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek 

dan biaya yang diijinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor 

kuantitas dan anggota lain kelompok perancang dapat secara tepat 

menafsirkan keinginannya dan menafsirkan biaya. Yang harus dilakukan 

selama tahap brifing adalah : 

a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli; 

b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, 

merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu; 
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c. Mempersiapkan : Program data departemen, program data ruangan, jadwal 

waktu, sketsa dengan skala 1 : 1000, 1 : 1500 atau 1 : 2000, yang 

menggambarkan denah dan batas-batas proyek, taksiran biaya dan 

implikasinya dan rencana pelaksanaan. 

2. Tahap perencanaan dan perancangan bertujuan untuk melengkapi penjelasan 

proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi dan taksiran 

biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klien dan pihak berwenang yang 

terlibat. Kegiatan pada tahap ini meliputi : 

a. Memeriksa masalah teknis 

b. Meminta persetujuan dari klien 

d. Mempersiapkan rancangan sketsa/pra rancangan, termasuk taksiran biaya, 

rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya 

akhir, program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu. 

3. Tahap pelelangan (tender) menunjuk kontraktor bangunan, atau sejumlah 

kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahap ini untuk 

mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan gedung dan 

untuk menyerahkan kontrak. Dalam tahap ini klien terkait kuat pada sebagian 

besar pengeluaran proyek, jadi prosedur serta proses harus didifinisikan secara 

cermat  dan ketat. 

4. Tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan membangun 

bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, mutu yang telah 

disyaratkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah : merencana, mengkoordinasi dan 

mengendalikan operasi lapangan. 

5. Tahap persiapan penggunaan bertujuan menjamin agar bangunan yang telah 

selesai dibangun sesuai dokumen kontrak, dan semua fasilitas bekerja 

sebagaimana mestinya. Kegiatannya adalah : 

a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan 

b. Meneliti bangunan dengan cermat dan memperbaiki kerusakan 

c. Menguji sifat kedap air bangunan 

d. Memulai menguji dan menyesuaikan semua fasilitas 
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e. Mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan 

f. Melatih staf 

 Sedangkan menurut Dipohusodo (1995) tahapan konstruksi dibagi menjadi 

5 tahap yaitu : 

1. Tahap pengembangan konsep, adapun kegiatan yang dilakukan dalan tahap ini 

adalah melakukan survei pendahuluan dengan investigasi lapangan dimana proyek  

akan dilaksanakan. Hal ini akan mengungkapkan informasi-informasi yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan konsep proyek. Seperti misalnya informasi 

mengenai upah tenaga kerja setempat, harga material, perizinan pemerintah 

setempat, kemampuan penyedia jasa setempat baik kontraktor maupun konsultan, 

informasi mengenai iklim disekitar lokasi proyek yang digunakan untuk 

mengantisipasi kendala yang dapat diakibatkan oleh cuaca dan lain sebagainya. 

2. Tahap perencanaan, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengajuan 

proposal, survei lanjutan, pembuatan desain awal/sketsa rencana (preliminary 

design) dan perancangan detail (detail design), keempat kegiatan ini tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain karena hasil kegiatan pertama akan berpengaruh pada 

kegiatan kedua dan selanjutnya. Tujuan dari tahap ini sebenarnya untuk 

mendapatkan rencana kerja final yang memuat pengelompokan pekerjaan dan 

kegiatan secara terperinci. Adapun sasaran pokok rencana kerja final adalah : 

a. Dengan menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan maka akan 

didapat harga kontrak konstruksi dan material yang lebih pasti, bernilai 

tetap dan bersaing, sehingga tidak akan melewati batas anggaran yang 

tersedia. 

b. Pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan kualitas dan dalam 

rentang waktu seperti yang telah direncanakan atau ditetapkan. 

3. Tahap pelelangan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan administrasi untuk 

pelelangan sampai dengan terpilihnya pemenang lelang. 

4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dalam tahap ini adapun kegiatan yang 

dilakukan antara lain persiapan lapangan, pelaksanaan konstruksi fisik proyek 

sampai dengan selesainya konstruksi itu sendiri. Salah satu kegiatan yang cukup 

penting pada saat pelaksanaan konstruksi fisik adalah kegiatan pengendalian biaya 

dan jadwal konstruksi, untuk pengendalian biaya konstruksi hal-hal yang harus 
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diperhatikan adalah alokasi biaya untuk sumber daya proyek mulai dari tenaga 

kerja, peralatan sampai dengan material konstruksi, sedangkan pengendalian 

jadwal diupayakan agar setiap kegiatan dalam proyek berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan,dalam hal ini semua pihak yang terlibat diharapkan bisa 

menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar tujuan proyek tercapai 

dengan baik. 

5. Tahap pengoperasian, setelah konstruksi fisik selesai maka penyedia jasa akan 

menyerahkannya kepada pengguna jasa untuk dioperasikan, dalam tahap ini 

penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab untuk memelihara bangunan 

tersebut sesuai dengan perjanjian. 

2.4 Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 

Perencanaan dan penjadwalan merupakan hal yang saling berkaitan. 

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang 

mungkin, misalnya metode konstruksi yang tepat dan urutan kerjanya. Proses ini 

nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan estimasi dan 

penjadwalan, dan selanjutnya sebagai tolak ukur untuk pengendalian proyek.  

2.4.1 Rencana Kerja 

Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi dimulai, biasanya 

didahului dengan penyusunan rencana kerja yang disesuaikan dengan metode 

konstruksi yang akan digunakan. Pihak pengelola proyek melakukan pendataan 

lokasi proyek guna mendapatkan informasi detail untuk keperluan penyusunan 

rencana kerja. 

 Dalam menyusun rencana, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai 

berikut (Ervianto, 2005) : 

         -  Keadaan Lapangan Lokasi Proyek 

Hal ini dilakukan untuk memperkirakan hambatan yang mungkin timbul 

selama pelaksanaan pekerjaan. 
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- Kemampuan Tenaga Kerja. 

Informasi detail tentang jenis dan macam kegiatan yang berguna untuk 

memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan. 

- Pengadaan Material Konstruksi 

Harus diketahui dengan pasti macam, jenis dan jumlah material yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Pemilahan jenis material 

yang akan digunakan harus dilakukan di awal proyek, kemudian 

dipisahkan berdasarkan jenis material yang memerlukan waktu untuk 

pengadaan, misalnya material pabrikasi biasanya tidak dapat dibeli setiap 

saat, tetapi memerlukan sejumlah waktu untuk kegiatan proses produksi. 

Hal ini penting untuk membuat jadwal rencana pengadaan material 

konstruksi. 

- Pengadaan Alat Pembangunan. 

Kegiatan yang memerlukan peralatan pendukung pembangunan harus 

dapat dideteksi secara jelas karena berkaitan dengan pengadaan peralatan. 

Jenis, kapasitas, kemampuan dan kondisi peralatan harus disesuaikan 

dengan kegiatannya. 

- Gambar Kerja. 

Selain gambar rencana (bestek), pelaksanaan proyek konstruksi juga 

memerlukan gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu/khusus. Untuk itu, 

perlu dilakukan pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerja. 

- Kontinuitas Pelaksanaan Pekerjaan. 

Dalam penyusunan rencana kerja faktor penting yang harus dijamin oleh 

pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kegiatan 

setiap item pekerjaan. 

b. Bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja. 

Untuk menyusun rencana kerja diperlukan bahan-bahan yang lengkap dan 

terperinci antara lain (Djojowirono, 2005) : 

- Daftar Volume Pekerjaan. 

Daftar volume pekerjaan diperoleh dari perhitungan gambar-gambar 

rencana/gambar bestek yang selalu memperhatikan peraturan dan syarat-

syarat (bestek) dan berita acara/risalah penjelasan pekerjaan. Hasil 
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perhitungan berupa volume dari jenis/macam pekerjaan menurut masing-

masing satuan pekerjaan. 

- Buku Analisa 

Untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana/kecil dengan konstruksi ringan 

dapat menggunakan analisa BOW, sedang untuk pekerjaan besar dengan 

konstruksi berat terutama pekerjaan yang menggunakan alat-alat besar 

dapat menggunakan standarisasi analisa yang lain. Buku analisa 

diperlukan untuk mengerjakan/menyelesaikan setiap satuan pekerjaan dari 

masing-masing jenis pekerjaan, baik menggunakan tenaga kerja maupun 

menggunakan alat-alat besar. 

- Tenaga Kerja dan Peralatan. 

Kebutuhan dan kemampuan tenaga kerja untuk mengerjakan masing-

masing jenis pekerjaan perlu diperhitungkan baik mengenai jumlah 

maupun kualitas/keahlian, cukup atau tidaknya persediaan tenaga setempat 

atau kemungkinan harus mendatangkan tenaga dari luar daerah. Demikian 

pula mengenai kebutuhan peralatan pembangunan diadakan inventarisasi 

dengan teliti macam peralatan yang diperlukan serta kapasitasnya masing-

masing. 

- Data Lapangan. 

Penelitian dan pengumpulan data dari keadaan lapangan secara terperinci 

sangat diperlukan. Dari hasil pengamatan keadaan lapangan dapat 

diperhitungkan waktu menurut kenyataan yang diperlukan untuk 

mengerjakan/menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan. 

- Data Lain. 

Yang dimaksud sebagai data lain adalah data waktu untuk menyelesaikan 

pekerjaan, yang dimuat dalam buku-buku/majalah teknik.  

c. Cara menyusun rencana kerja : 

Rencana kerja disusun berdasarkan bahan-bahan/data yang telah 

dikumpulkan. Pelaksanaan penyusunannya adalah sebagai berikut (Djojowirono, 

2005) : 
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- Daftar Bagian-Bagian Pekerjaan. 

Daftar ini berisi semua bagian pekerjaan pokok yang ada dari 

pembangunan yang akan dilaksanakan, termasuk didalamnya perincian 

jenis-jenis pekerjaan dari masing-masing pekerjaan. 

- Urutan Pekerjaan. 

Dari daftar bagian-bagian pekerjaan pokok disusun urutan pelaksanaan 

pekerjaan berdasarkan penentuan dari bagian-bagian yang dapat 

dilaksanakan kemudian. Dalam hal ini tidak mengesampingkan 

kemungkinan ada bagian-bagian pekerjaan yang dapat dikerjakan dalam 

waktu yang bersamaan. 

- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan dari 

seluruh pekerjaan yang dihitung dari permulaan pekerjaan sampai seluruh 

pekerjaan selesai. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pula waktu-waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan gambar-gambar kerja dan 

mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk masing-masing bagian 

pekerjaan. Waktu pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian-bagian yang didapat dari 

penjumlahan waktu untuk menyelesaikan jenis-jenis pekerjaan dari 

bagian-bagian yang bersangkutan. 

2.4.2 Penjadwalan Proyek  

Kunci utama keberhasilan melaksanakan proyek tepat waktu adalah 

perencanaan dan penjadwalan proyek yang lengkap dan tepat. Keterlambatan 

dapat dianggap sebagai akibat tidak dipenuhinya rencana jadwal yang telah 

dibuat, karena kondisi kenyataan yang tidak sesuai dengan kondisi saat jadwal 

tersebut dibuat (Proboyo, 1999) 

Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu proyek dapat 

diselesaikan. Penjadwalan mereflesikan dari perencanaan, karena itu perencanaan 

harus dilakukan terlebih dahulu (Ervianto, 2005).  

Proses perencanaan dan penjadwalan proyek dengan demikian perlu 

memahami semua faktor yang melatarbelakangi pembuatan jadwal proyek. 
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Pemahaman faktor-faktor tersebut dilakukan dengan mengkaji 6 tahapan yang ada 

dalam proses menjadwal tersebut yakni (Proboyo, 1999) : 

a. Identifikasi aktivitas-aktivitas proyek 

Identifikasi aktivitas bertujuan untuk mengetahui secara rinci kegiatan-

kegiatan yang akan ada dalam pelaksanaan proyek. Pengidentifikasian 

aktivitas yang baik dan lengkap diperoleh dari peninjauan, pemahaman 

dan analisa cermat atas semua dokumen kontrak proyek yang ada, 

karena itu dokumen kontrak proyek benar-benar lengkap 

menginformasikan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

b. Estimasi durasi aktivitas 

Estimasi durasi aktivitas adalah memperkirakan panjang waktu yang 

perlu untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Durasi aktivitas adalah 

fungsi dari jumlah (kuantitas) pekerjaan yang harus diselesaikan dan 

produk kerja tiap satuan waktu (production rate). Kuantitas pekerjaan 

dapat diketahui dari lingkup/dokumen kontrak, sedangkan produk 

kerja tiap satuan waktu diperoleh dari data dan pengalaman dengan 

memperhatikan ketersediaan semua sumber daya (bahan, alat, tenaga 

kerja) dan kendala-kendala yang mungkin mempengaruhi 

produktivitas. 

c. Penyusunan rencana kerja proyek 

Penyusunan rencana kerja proyek dimaksudkan untuk menentukan 

tahapan/urutan aktivitas kerja dalam melaksanakan proyek. Urutan 

aktivitas ini diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar 

berbagai aktivitas yang ada dalam proses pelaksanaan proyek. 

d. Penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek 

Penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek pada dasarnya adalah 

menentukan pada saat kapan suatu aktivitas harus mulai dan berakhir. 

Rangkaian aktivitas-aktivitas dengan durasinya masing-masing yang 

telah diurutkan akan membentuk rangkaian penjadwalan aktivitas, 

yang menjadi jadwal pelaksanaan proyek. Pembentukan jadwal proyek 

ini pada prinsipnya perlu memenuhi total waktu yang disediakan untuk 

menyelesaikan proyek tersebut. 
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e. Peninjauan kembali dan analisa terhadap jadwal yang telah dibuat 

Peninjauan kembali jadwal bertujuan menjamin bahwa jadwal proyek 

adalah masuk akal dan lengkap, sedangkan analisa jadwal bermaksud 

menjamin bahwa jadwal tersebut merupakan rencana yang dapat 

dikerjakan dengan telah mempertimbangkan sumber daya produksi 

dan manajerial yang ada. 

f. Penerapan jadwal 

Penerapan jadwal merupakan tahap akhir proses perencanaan dan 

pejadwalan proyek, dimana jadwal telah cukup lengkap dan akurat 

untuk dipakai melaksanakan dan memonitor pelaksanaan proyek. 

2.5 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proyek 

Usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah bangunan diawali dari tahap ide 

hingga tahap pelaksanaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari 

fase perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

pihak, yaitu pihak pemilik proyek, pihak perencana dan pihak kontraktor. 

Orang/badan yang membiayai, merencanakan, dan melaksanakan bangunan 

tersebut disebut unsur-unsur pelaksana pembangunan. Masing-masing unsur 

tersebut mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai 

dengan posisinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatan perwujudan 

bangunan, masing-masing pihak sesuai dengan posisinya saling berinteraksi satu 

sama lain sesuai dengan hubungan kerja yang telah ditetapkan (Ervianto, 2005). 

2.5.1 Pemilik Proyek 

Pemilik proyek adalah pemberi tugas atau pengguna jasa yaitu 

orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh 

memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya 

pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, 

badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. 
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Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah:  

1. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontaktor). 

2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

3. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. 

4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. 

5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa 

sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan. 

6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan 

dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk 

bertindak atas nama pemilik. 

7. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). 

8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya. 

Wewenang pemberi tugas adalah : 

1. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor. 

2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 

meberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di 

luar kontrak yang ditetapkan. 

2.5.2 Konsultan 

Pihak/badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana dapat 

dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan spesialisasinya yaitu : konsultan 

yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal dan elektrikal, 

dan lain sebagainya. Berbagai jenis bidang tersebut umumnya menjadi satu 

kesatuan yang disebut konsultan perencana. 

2.5.2.1 Konsultan Perencana 

 Konsultan perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan 

bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, bidang sipil, maupun bidang lain 



18 

  

yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana 

dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang 

bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. 

Hak dan kewajiban perencana adalah : 

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, 

rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya. 

2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak 

kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. 

3. Memberikan pekerjaan dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal 

yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat. 

4. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan pekerjaan. 

5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. 

2.5.2.2 Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk 

membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari 

awal hingga berakhirnya pekerjaan pembangunan. 

Hak dan kewajiban konsultan pengawas : 

1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. 

2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. 

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan konstruksi serta aliran 

informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan 

lancar. 

5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta 

menghindari pembengkakan biaya. 

6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar 

dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, 

kuantitas serta pelaksanaan waktu yang telah ditetapkan. 

7. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor. 

8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang 

berlaku. 
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9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, dan bulanan) 

10. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau 

berkurangnya pekerjaan. 

2.5.3 Kontraktor 

 Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang 

ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan 

hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan 

pekerjaan. 

Hak dan Kewajiban kontraktor adalah : 

1.  Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan 

syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings) dan syarat-syarat 

tambahan yang telah ditetapkanoleh pengguna jasa. 

2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan 

pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. 

3. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam 

peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. 

4. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan 

bulanan. 

5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan 

sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

 Dalam suatu perusahaan kontraktor, biasanya terdiri dari personil yang 

memiliki tugas dan wewenang masing-masing, diantaranya : 

1) Project Manager (Kepala Proyek) 

Kepala Proyek adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung 

jawab oleh kontraktor untuk memimpin, mengatur dan mengawasi serta 

membuat keputusan yang terbaik dalam pelaksanaan proyek secara 

keseluruhan. Manager proyek adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada 

organisasi di lapangan pada suatu proyek, adapun tugas – tugasnya adalah: 

 



20 

  

a. Menguasai detail kontrak dan spesifikasi teknis kontrak; 

b. Menyusun Rencana Mutu Proyek termasuk jadwal serta metode kerja 

bersama-sama dengan Site Manager pada awal proyek; 

c. Menyusun Rencana Anggaran Pelaksana (RAP) berdasarkan RAP awal 

dari Estimate Manager dan mempresentasikan pada Direksi hingga 

diperoleh persetujuan; 

d. Mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang timbul selama 

proses kegiatan konstruksi di proyek. 

2) Site Manager (Manager Lapangan) 

Tugas-tugas dari site manager lapangan yang dalam melaksanakan 

tugasnya selalu bertanggung jawab kepada manager proyek untuk membantu 

kelancaran pekerjaan di lapangan adalah: 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode konstruksi untuk 

memenuhi persyaratan mutu, waktu dan biaya yang telah disepakati;  

b. Memberikan pengarahan dan pembinaan staf yang ada di bawahnya; 

c. Membuat keputusan dalam batasan yang telah digariskan oleh manager 

proyek; 

d. Mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi tenaga kerja agar efisien 

terhadap pemakaian tenaga, alat dan material serta target kemajuan proyek  

agar tercapai sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan; 

e. Memeriksa bobot pekerjaan setiap akhir bulan dan jika terjadi kemunduran 

dari time schedule maka site manager memutuskan untuk melaksanakan 

pekerjaan lembur; 

f. Mempelajari kemungkinan–kemungkinan perubahan metode konstruksi  

yang menguntungkan; 

g. Memeriksa laporan pemakaian alat dan membuat surat permohonan 

pemindahan alat dan bahan bila diperlukan; 

h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang bersangkutan dengan masalah teknis atau pengelola proyek; 

i. Bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar dari proyek tersebut; 
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j. Menjamin:  

a) Tersedianya tenaga kerja, material dan alat yang memadai. 

b) Tersedianya gambar kerja untuk dilaksanakan oleh mandor / 

subkontraktor. 

c) Tersedianya dana pembayaran upah (opname) Mandor. 

3) Kepala Lapangan (Engineering) 

Tugas pelaksana struktur yaitu: 

a. Membuat rencana dan perhitungan mengenai bahan-bahan dan alat yang 

digunakan dalam suatu proyek bersama dengan manager lapangan; 

b. Membuat rencana dan perhitungan mengenai volume pekerjaan yang akan 

ataupun yang telah dikerjakan dalam suatu proyek bersama dengan 

manager lapangan; 

c. Bertanggung jawab kepada Project Manager. 

4) Surveyor 

a. Membuat rencana dan mengusulkan kepada Site Manager mengenai 

kebutuhan alat – alat ukur (Theodolit, Auto level, dan Akcesorisnya) sesuai 

dengan besarnya areal dan schedule master kerja; 

b. Memastikan pengadaan alat – alat ukur yang telah disetujui Site Manager 

perihal jumlah, jenis, dan kelayakan pakai; 

c. Memastikan bahwa hasil survei di lapangan sesuai dengan persyaratan 

teknis yang ditentukan; 

d. Melaporkan dan berkomunikasi langsung dengan site manager, bila terjadi 

ketidak sesuaikan gambar dengan keadaan di lapangan. 

5) Mekanik + Supporting 

Tugas dari mekanik dan supporting adalah : 

a. Mengatur dan mengontrol semua peralatan yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan; 

b. Mengkoordinasikan dengan site manager dan supervisor untuk 

penggunaan peralatan di lapangan; 

c. Memastikan semua peralatan yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan di lapangan siap pakai. 
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6) Logistik 

Tugas logistik antara lain: 

a. Bertanggung jawab kepada Project Manager; 

b. Bertanggung jawab terhadap pengadaan jumlah dan mutu material yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek tepat pada waktunya; 

c. Menjaga keamanan material dan alat-alat yang disimpan di dalam gudang 

penyimpanan; 

d. Mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua surat - surat transaksi 

peralatan maupun material sebagai arsip; 

e. Membuat laporan keuangan, absensi pegawai dan tenaga kerja; 

f. Mengawasi pengadaan, pemakaian dan penempatan material di gudang; 

g. Mengadakan pengecekan atas kebenaran barang yang datang dari rekanan 

harus sesuai dengan yang diminta; 

h. Menerima dan mengeluarkan barang.  

2.6 Keterlambatan Proyek 

Keterlambatan pelaksanaan proyek merupakan sesuatu yang sering terjadi di 

lapangan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu. Namun jika suatu 

proyek mengalami keterlambatan tentu akan menyebabkan kerugian baik dari 

pihak kontraktor maupun pemilik itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan 

beberapa upaya untuk mencegah keterlambatan sehingga kerugian yang dapat 

terjadi akibat keterlambatan dapat diminimalisir. 

2.6.1 Pengertian Keterlambatan 

Pengertian keterlambatan menurut Ervianto (2005) adalah sebagai waktu 

pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan 

sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi 

tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. 

 Menurut Levis dan Atherley (1996), jika suatu pekerjaan sudah 

ditargetkan harus selesai pada waktu yang telah ditetapkan namun karena suatu 

alasan tertentu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan pekerjaan itu 

mengalami keterlambatan. Hal ini akan berdampak pada perencanaan semula serta 

pada masalah keuangan. Keterlambatan yang terjadi dalam suatu proyek 
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konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun 

keduanya. Adapun dampak keterlambatan pada klien atau owner adalah hilangnya 

kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek lain, meningkatkan 

biaya langsung yang dikeluarkan yang berarti bahwa bertambahnya pengeluaran 

untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan lain sebagainya serta mengurangi 

keuntungan. 

Menurut Proboyo (1999), keterlambatan pelaksanaan proyek umumnya 

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. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek mengalami 

keterlambatan apabila suatu pekerjaan tidak selesai atau belum bisa dilaksanakan 

sesuai dengan waktu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dikarenakan 

suatu alasan tertentu. 

2.6.2 Penyebab Keterlambatan Proyek 

Menurut Assaf (1995), faktor-faktor yang potensial untuk mempengaruhi 

waktu pelaksannaan konstruksi, yang terdiri dari sembilan faktor yaitu : 

1. Faktor bahan (material) terdiri dari : 

a. Kekurangan bahan material 

b. Perubahan material pada bentuk, fungsi, dan spesifikasi 

c. Keterlambatan pengirimin bahan 

d. Kerusakan bahan di tempat penyimpanan 

e. Keterlambatan pabrikasi khusus bahan bangunan 

f. Kelangkaan karena kekhususan 

g. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan 

2. Faktor tenaga kerja (man power) terdiri dari : 

a. Kekurangan tenaga kerja 

b. Kemampuan tenaga kerja 

c. Kesukuan atau nasionalisme atau kultur tenaga kerja 
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3. Faktor peralatan (equipment) terdiri dari : 

a. Kerusakan peralatan 

b. Kekurangan peralatan 

c. Kemampuan mandor atau operator yang kurang 

d. Keterlambatan pengiriman peralatan 

e. Produktifitas peralatan 

f. Kesalahan manajemen peralatan 

4. Faktor keuangan (financing) terdiri dari : 

a. Ketersediaan keuangan selama pelaksanaan 

b. Keterlambatan proses pembayaran oleh owner 

c. Tidak adanya uang insentif untuk konntraktor, apabila waktu 

penyelesaian lebih cepat dari jadwal 

d. Situasi perekonomin nasional (krisis moneter) 

e. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar 

5. Faktor lingkungan (environment) terdiri dari : 

a. Faktor sosial dan budaya 

b. Pengaruh udara panas pada aktifitas konstruksi  

c. Pengaruh keamanan lingkungan terhadap pembangunan proyek 

6. Faktor perubahan (change) terdiri dari : 

a. Terjadi perubahan desain oleh owner 

b. Kesalahan desain yang dibuat oleh perencana 

c. Kesalahan dalam penyelidikan tanah 

d. Kondisi permukaan air bawah tanah di lapangan 

e. Masalah geologi di lokasi 

7. Faktor hubungan dengan pemerintah (government reletion) terdiri dari : 

a. Perolehan ijin dari pemerintah 

b. Perolehan ijin tenaga kerja 

c. Birokrasi yang berbelit-belit dalam operasi proyek 

8. Faktor kontrak (contractual relationship) terdiri dari : 

a. Konflik antara kontraktor dan konsultan 

b. Tidak adanya kerja sama antara kontraktor dengan owner 

c. Keterlambatan owner dalam pembuatan keputusan 
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d. Negosiasi dan perijinan pada kontrak 

e. Perselisihan pekerjaan antara bagian-bagian dalam proyek. 

f. Komunikasi yang kurang antara owner dengan perencana pada 

perencanaan. 

g. Perbedaan jadwal sub-kontraktor dalam penyelesaian proyek 

h. Organisasi yang jelek pada kontraktor dan konsultan 

i. Kontrol kontraktor utama terhadap sub-kontraktor dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

9. Faktor waktu dan control (scheduling and controlling) : 

a. Persiapan jadwal kerja dan revisi oleh konsultan ketika konstruksi 

sedang berjalan 

b. Prosedur pemeriksaan dan pengetesan dalam proyek 

c. Tanda-tanda pengontrolan praktisi pada pekerjaan dalam lokasi proyek 

d. Kekurangan tenaga dan manajemen terlatih untuk mendukung 

pelaksaan konstruksi. 

e. Masalah yang terjadi selama pelaksanaan 

f. Tidak memenuhi perencanaan awal proyek 

g. Persiapan dan ijin shop drawing 

h. Menunggu ijin untuk control material 

 Menurut Andy et al., (2003), faktor-faktor yang potensial untuk 

mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi, yang terdiri dari tujuh (7) kategori, 

antara lain : 

1. Tenaga Kerja (labors), antara lain : 

a. Keahlian tenaga kerja 

b. Kedisiplinan tenaga kerja 

c. Motivasi kerja para pekerja 

d. Angka ketidakhadiran 

e. Ketersediaan tenaga kerja 

f. Penggantian tenaga kerja baru 

g. Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing 

2.   Bahan (material), antara lain : 

a. Pengiriman bahan 
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b. Ketersediaan bahan  

c. Kualitas bahan 

3.   Peralatan (equipment), antara lain : 

      a. Ketersediaan peralatan  

b. Kualitas peralatan 

4.   Karakteristik Tempat (site characteristic), antara lain : 

a. Keadaan permukaan dan dibawah permukaan tanah 

b. Penglihatan atau tanggapan lingkungan sekitar 

c. Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 

d. Tempat penyimpanan bahan/material 

e. Akses ke lokasi proyek 

f. Kebutuhan ruang kerja 

g. Lokasi proyek 

5.   Manajerial (managerial), antara lain : 

a. Pengawasan proyek 

b. Kualitas pengontrolan pekerjaan 

c. Pengalaman manajer lapangan  

d. Perhitungan keperluan material 

e. Perubahan disain 

f. Komunikasi antara konsultan dan kontraktor 

g. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 

h. Jadwal pengiriman material dan peralatan 

i. Jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan 

j. Persiapan/penetapan rancangan tempat 

6.   Keuangan (financial), antara lain : 

a. Pembayaran oleh pemilk 

b. Harga material 

7.   Faktor-faktor lainnya (other factors), antara lain : 

a. Intensitas curah hujan  

b. kondisi ekonomi 

c. Kecelakaan kerja 
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 Penelitian mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Levis dan 

Atherley pada 30 proyek bangunan gedung di India, yang dibangun antara tahun 

1978 sampai tahun 1992 telah dapat mengidentifikasi beberapa penyebab 

keterlambatan, yaitu antara lain : 

1. Keterlambatan pembayaran oleh client owner. 

2. Pelaksanaan tahapan pekerjaan yang jelek oleh kontraktor. 

3. Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor. 

4. Kekurangan tenaga kerja oleh kontraktor. 

5. Hujan deras / lokasi pekerjaan yang tergenang air. 

6. Keadaan tanah yang berbeda dari yang diharapkan. 

7. Pekerjaan tambahan yang diminta oleh client owner. 

8. Perubahan dalam pekerjaan plumbing, struktur, elektrikal. 

9. Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasil. 

10. Ketidakjelasan perencanaan dan spesifikasi. 

11. Perubahan-perubahan dalam perencanaan dan spesifikasi. 

12. Kesalahan dalam menginterprestasikan gambar atau spesifikasi. 

13. Perubahan metode kerja oleh kontraktor. 

14. Change order oleh client owner. 

15. Perencanaan schedule pekerjaan yang kurang baik oleh kontraktor. 

16. Produktifitas yang kurang optimal dari kontraktor. 

17. Perubahan scope pekerjaan konsultan. 

18. Pemogokan yang dilakukan oleh kontraktor. 

19. Memperbaiki pekerjaan yang sudah selesai. 

20. Memperbaiki kerusakan suatu pekerjaan akibat pemogokan. 

21. Terlambatnya persetujuan shop drawing oleh konsultan. 

Menurut Alifen et al. (2000) dalam Oktavia (2012), keterlambatan proyek 

dapat disebabkan oleh pihak kontraktor, pemilik atau disebabkan oleh keadaan 

alam dan lingkungan diluar kemampuan manusia atau disebut dengan force 

majeur. Standard dokumen kontrak yang diterbitkan oleh AIA (American Institute 

Of Architects) membedakan keterlambatan proyek menjadi tiga (3) kelompok 

yaitu : 
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a. Compensable Delay adalah keterlambatan yang beralasan dan dapat 

dikompensasi. Kasus keterlambatan yang beralasan dan dapat dikompensasi 

adalah keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pemilik dalam kaitannya 

karena tidak dapat menyediakan jalan tempuh ke proyek, perubahan gambar 

rencana, perubahan lingkup pekerjaan kontraktor, keterlambatan dalam 

menyetujui gambar kerja, jadwal, material, kurangnya koordinasi dan 

supervisi lapangan, pembayaran tertunda, dan campur tangan pemilik yang 

bukan wewenangnya. Dalam kasus ini kontraktor berhak atas dispensasi 

waktu dan biaya ekstra. 

b. Excusable/Non Compensable Delay adalah keterlambatan yang beralasan, 

tetapi tidak dapat dikompensasi. Kasus keterlambatan yang beralasan, tetapi 

tidak dapat dikompensasi adalah keterlambatan yang diluar kemampuan baik 

kontraktor maupun pemilik. Sebagai contoh, cuaca buruk, kebakaran banjir, 

pemogokan buruh, peperangan, perusakan oleh pihak lain, larangan kerja, 

wabah penyakit, inflasi/eskalasi harga dan lain sebagainya. Kasus ini biasanya 

disebut dengan force majeur. 

c. Non-Excusable Delay adalah keterlambatan yang tidak beralasan. Kasus 

keterlambatan yang tidak beralasan adalah keterlambatan yang disebabkan 

karena kegagalan kontraktor memenuhi tanggung jawabnya dalam 

pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, kekurangan dalam penyediaan sumber 

daya proyek (manusia, alat, material, subkontraktor, uang), kegagalan 

koordinasi lapangan, kegagalan perencanaan jadwal, produktivitas yang 

rendah, dan sebagainya. Dalam kasus ini kontraktor akan terkena denda 

penalti sesuai dengan kontrak. 

Menurut Kraiem dan Dickman (dalam Proboyo, 1999), penyebab-penyebab 

keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dapat dikategorikan dalam tiga (3) 

kelompok besar, yakni : 

a. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (Compensable Delay), 

yakni  keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan 

pemilik proyek. 
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b. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non-Excusable Delay), yakni 

keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, atau kesalahan 

kontraktor. 

c. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delay), yakni keterlambatan 

yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali baik pemilik maupun 

kontraktor. 

Tinjauan dan studi pustaka yang telah dilakukan oleh Proboyo (1999) 

untuk mendapatkan penyebab-penyebab keterlambatan, menghasilkan rangkuman 

sebanyak 22 jenis penyebab untuk kategori Compensable Delay (CD), 18 jenis 

penyebab untuk kategori Non Excusable Delay (NED) dan 5 jenis penyebab untuk 

kategori Excusable Delay (ED). Temuan 45 jenis penyebab keterlambatan yang 

telah dikelompokkan dalam 3 kategori, dengan demikian perlu juga 

diklasifikasikan keberadaannya dalam aspek manajemen yang akan ditinjau. Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Proboyo (1999), diambil 6 aspek kajian, 

yakni : 

A. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan, sebanyak 6 jenis 

penyebab. 

B. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan, sebanyak 8 jenis penyebab. 

C. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, sebanyak 9 jenis 

penyebab. 

D. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya, sebanyak 8 jenis penyebab. 

E. Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol, dan Evaluasi Pekerjaan, sebanyak 7 jenis 

penyebab. 

F. Aspek Lain-lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor), 

sebanyak 7 jenis penyebab.   

Hubungan antara ke 45 jenis penyebab keterlambatan, 6 aspek manajemen dan 3 

kategori jenis penyebab dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

 

 

 



30 

  

Tabel 2.1 Hubungan antara ke 45 jenis penyebab keterlambatan, 6 aspek 

manajemen dan 3 kategori jenis penyebab (1/3) 

No          Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan  Kategori Jenis Keterlambatan 

    CD NED ED 

A Aspek Perencanaan dan Penjadwalan       

1 

Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh 

pemilik        

2 

Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang 

harus ada      

3 

Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan 

baik/terpadu      

4 Penentuan durasi waktu yang tidak seksama      

5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah      

6 

Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah satu 

tidak tepat       

B 

Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan 

(Kontrak)       

1 

Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak 

lengkap      

2 

Perubahan desain/detail pekerjaan pada waktu 

pelaksanaan       

3 

Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu 

pelaksanaan      

4 Proses pembuatan gambar kerja oleh kontraktor      

5 

Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja oleh 

pemilik      

6 Ketidaksepahaman aturan pembuatan gambar kerja      

7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah      

8 

Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang 

telah selesai      

C 

Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan 

Komunikasi       

1 

Keterbatasan wewenang personel pemilik dalam 

pengambilan keputusan      

2 

Kualifikasi personel/pemilik yang tidak profesional 

di bidangya      

3 

Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis 

oleh pemilik       

4 

Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari 

banyak kontraktor/subkontraktor      

5 

Kegagalan pemilik mengkoordinasi 

penyerahan/penggunaan lahan      

6 

Keterlambatan penyediaan alat/bahan, dll yang 

disediakan pemilik      

7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari       

  personel-personel dalam organisasi kerja kontraktor       
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Tabel 2.1 Lanjutan (2/3) 

No          Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan  Kategori Jenis Keterlambatan 

    CD NED ED 

8 

Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-

bagian       

  dalam organisasi kerja kontraktor       

9 Terjadinya kecelakaan kerja      

D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya       

1 

Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) 

yang lambat      

2 

Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi 

kerja para pekerja lapangan      

3 

Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan 

aktivitas pekerjaan yang ada      

4 

Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak 

sesuai kebutuhan      

5 

Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup 

memadai atau sesuai kebutuhan      

6 

Kelalaian/keterlambatan oleh subkontraktor 

pekerjaan      

7 

Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana 

dengan baik      

  (kesulitan pendanaan di kontraktor)       

8 

Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai 

haknya       

  (kesulitan pendanaan oleh pemilik)       

E 

Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi 

Pekerjaan       

1 

Pengajuan contoh bahan oleh kontraktor yang tidak 

terjadwal      

2 

Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan oleh 

pemilik yang lama      

3 

Proses pengujian dan evaluasi uji bahan dari pemilik 

yang tidak relevan      

4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele      

5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan      

6 

Banyak hasil pekerjaan yang harus 

diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar      

7 

Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan 

yang lama dan lewat jadwal yang disepakati      
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Tabel 2.1 Lanjutan (3/3) 

No          Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan  Kategori Jenis Keterlambatan 

    CD NED ED 

F 

Aspek Lain-lain (Aspek diluar kemampuan 

pemilik dan       

  kontraktor)       

1 

Kondisi fisik lapangan kerja proyek ternyata tidak 

sesuai dengan       

  Dugaan       

2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit       

3 

Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti 

kebakaran, banjir,     

  badai/angin ribut, gempa bumi, tanah longsor       

4 Adanya huru-hara/kerusakan, perang     

5 Adanya pemogokan buruh     

6 

Terjadinya kerusakan/perusakan akibat kelalaian atau 

perbuatan      

  pihak ketiga       

7 

Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi 

pemerintah     

(Sumber : Proboyo, 1999) 

Keterangan : CD = Compensable Delay 

  NED = Non-Excusable Delay 

  ED = Excusable Delay 

2.7 Kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi 

Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan usaha jasa 

pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan 

potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan 

teknologi dan/atau kriteria besaran biaya (nilai proyek/nilai pekerjaan). 

2.7.1 Penetapan Kualifikasi 

1. Badan Usaha yang berbadan hukum yang bersifat umum tanpa 

pengalaman atau baru berdiri dan memenuhi persyaratan serta memiliki 

modal disetor sama atau lebih dari Rp. 1 miliar tercantum dalam akta 

pendirian atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi M2 dan 

maksimum 4 (empat) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang 

pekerjaan. 
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2. Badan Usaha kualifikasi M2 sebagaimana dimaksud pada No.1 diatas 

setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikatnya, dapat menambah 

subbidang atau bagian subbidang pekerjaan baru sesuai dengan 

perolehan pekerjaan dari subbidang atau bagian subbidang pekerjaan 

yang dimilikinya, dengan melampirkan bukti perolehan pekerjaan 

tersebut, batas jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan untuk 

kualifikasi M2. 

3. Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat spesialis tanpa pengalaman 

atau baru berdiri, dan memiliki persyaratan serta memiliki modal 

disetor sama atau lebih besar dari Rp. 1 miliar yang tercantum dalam 

akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi 

M2 satu sub bidang pekerjaan. 

4. Badan Usaha bersifat umum tanpa pengalaman atau berdiri, dan 

memenuhi persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 miliar 

dan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau 

perubahannya, dapat diberi kualifikasi K2 dengan maksimum 4 (empat) 

sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan 

5. Badan Usaha bersifat spesialis tanpa pengalaman dan memenuhi 

persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 milyar yang 

tercantum didalam akta pendirian atau perubahannya, dapat diberi 

kualifikasi K2, dengan maksimum diberi satu sub bidang atau satu 

bagian sub bidang pekerjaan. 

 

2.7.2 Penjelasan Kualifikasi 

Kualifikasi K1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 1 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K1 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi atau 

Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. Minimal memiliki 

Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab 

Teknik (PJT).  

Kualifikasi K2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 1,75 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K2 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi atau 
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Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. Minimal memiliki 

Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab 

Teknik (PJT).  

Kualifikasi K3 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 2,5 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K3 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi atau 

Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha Perseroan terbatas Penanam 

Modal Asing (PT-PMA). Minimal memiliki Surat Keterampilan Teknik (SKT) 

untuk ditetapkan sebagai Penanggung jawab teknik (PJT).  

Kualifikasi M1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 10 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi M1 dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi atau 

Perseroan Komanditer (CV), tidak termasuk badan usaha Penanam Modal Asing 

(PT-PMA). Menimal memiliki Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk 

ditetapkan sebagai Penanggung jawab teknik (PJT).  

Kualifikasi M2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar. Badan 

usaha untuk kualifikasi M2 harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tidak 

termasuk badan usaha Penanam Modal Asing (PT-PMA). Memiliki Sertifikat 

Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli muda untuk ditetapkan sebagai Penanggung 

jawab teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB).  

Kualifikasi B1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai Rp. 250 milyar. Badan usaha 

untuk kualifikasi B1 harus berbentuk Perseroan Terbaras (PT). Memiliki Sertifikat 

Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli madya untuk Penanggung jawab teknik 

(PJT) dan Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli muda untuk 

Penanggung Jawab Bidang (PJB).  

Kualifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai dengan tidak terbatas. Badan 

usaha untuk kualifikasi B2 harus berbentuk Perseroan Terbaras (PT), termasuk 

badan usaha Penanam Modal Asing (PT-PMA). Memiliki Sertifikat Keterangan 
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Ahli (SKA) minimal ahli madya untuk ditetapkan sebagai Penanggung jawab 

teknik (PJT).  

Tabel 2.2 Kualifikasi pekerjaan kontraktor 

Kualifikasi Pekerjaan Kontraktor 

Kualifikasi Golongan  Batas Nilai Proyek Pekerjaan 

B2 Besar > 1 M s/d tak terbatas 

B1 Besar > 1 M s/d 250 M 

M2 Menengah > 1 M s/d 50 M 

M1 Menengah ≤ 10 M 

K3 Kecil ≤ 2,5 M 

K2 Kecil ≤ 1,75M 

K1 Kecil ≤ 1 M 
Sumber: Pratama (2015) 

2.8 Data dan Pengukuran 

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta. Sedangkan pengukuran ialah proses atau cara mengukur. Pengukuran dapat 

berupa skala pengukuran yang dimaksudkan untuk mengklasifikasi variabel yang 

akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan 

langkah penelitian selanjutnya (Riduwan, 2008). 

2.8.1 Pendahuluan 

Research (penelitian) adalah berhati-hati, sabar, sistematis, tekun, 

penyelidikan atau pemeriksaan pada beberapa bidang ilmu pengetahuan, berusaha 

untuk pembakuan fakta atau prinsip. 

Secara ringkas penelitian harus memenuhi : 

1. Ada hal yang ingin diselidiki 

2. Ada metode penelitian 

3. Ada hasil penelitian berupa fakta/hukum/rumusan 

Pengertian research (penelitian) yang paling sederhana adalah penelitian 

dimulai apabila seseorang peneliti mempunyai suatu persoalan (pertanyaan) 

dimana untuk menjawab persoalan tersebut peneliti bersangkutan tidak memiliki 

cukup informasi. 
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1.8.2 Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, 

tetapi hanya menggambarkan ”apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau 

keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan 

tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak 

dimasudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2000). 

Beberapa jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian 

deskritif adalah penelitian survei (survey studies), studi kasus (case studies), 

penelitian perkembangan (developmental studies), penelitian tindak lanjut (follow-

up studies), analisis dokumen (documentary analyses) dan penelitian korelasional 

(correlation studies) (Arikunto, 2000). Penelitian kasus (studi kasus) biasanya 

meliputi subyek yang jumlahnya terbatas (kadang-kadang hanya seorang subyek 

atau sebuah unit), dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam tentang 

sesuatu gejala. Dalam melakukan studi kasus, peneliti berusaha menggali latar 

belakang yang dimiliki oleh subyek mengenai ”masa lalunya” (Arikunto, 2000). 

1.8.3 Pengumpulan Data 

 Pada umumnya, pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

didapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada 

responden. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang diperoleh pihak 

lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Sugiarto, 2003). 

Pengambilan atau pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner untuk diisi oleh responden atau dengan cara 

interview/wawancara dengan responden oleh peneliti. Untuk data yang hasilnya 

diperoleh melalui  kuesioner, maka aspek yang penting adalah mendesain 

kuesioner sebelum melakukan penelitian. Sebelum mendesain kuesioner, hal yang 

perlu dilakukan adalah menentukan berapa jumlah proyek konstruksi yang akan 

diteliti. Mengingat keterbatasan tenaga dan waktu, penulis menggunakan sampel 
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dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiarto (2003), sampel adalah sebagian 

anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasinya, dimana populasi adalah keseluruhan unit 

atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Penelitian lapangan 

bertujuan untuk memperoleh jawaban penegasan setuju atau tidak setuju 

responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan (Proboyo, 1999). 

Data yang didapatkan dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. 

Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka atau secara praktis bermakna 

tidak dapat dijadikan dalam operasi matematika seperti penambahan, pengurangan 

maupun perkalian dan pembagian. Termasuk dalam klasifikasi data kualitatif 

adalah data yang berskala ukur nominal dan ordinal. Sedangkan data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka. Yang dimaksud dengan data nominal adalah 

data yang hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Data 

nominal disebut juga dengan data kategori. Data nominal dalam praktek statistik 

biasanya akan dijadikan ’angka’, yaitu proses yang disebut kategori. Misal dalam 

pengisian data, jenis kelamin lelaki dikategorikan sebagai ’1’ dan perempuan 

sebagai ’2’. Kategori ini hanya sebagai tanda saja, jadi tidak dapat dilakukan 

operasi matematika, seperti 1+2 atau 1-2 dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan data ordinal adalah data yang mempunyai tingkatan data (Santoso, 2001). 

Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu ditentukan skala 

pengukuran. Maksud dari skala pengukuran adalah untuk mengklasifikasikan 

variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Jenis skala pengukuran tersebut 

antara lain : skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Selain 

keempat jenis skala pengukuran tersebut, ternyaat skala interval yang sering 

digunakan untuk mengukur gejala dalam penelitian sosial. Para ahli sosiologi 

membedakan dua tipe skala pengukuran menurut gejala sosial yang diukur, yaitu: 

1. Skala pengukuran untuk mengukur perilaku susila dan kepribadian (skala 

sikap, skala moral, test karakter, skala partisiasi sosial). 

2. Skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan 

lingkungan sosial (skala mengukur status sosial ekonomi, lembaga-
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lembaga swadaya masyarakat / sosial, kemasyarakatan, kondisi rumah 

tangga, dan lain sebagainya). 

Dari tipe-tipe skala pengukuran tersebut, yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala sikap. Bentuk-bentuk skala sikap yang sering digunakan ada lima 

macam, yaitu ; Skala Likert, Skala Guttman, Skala Simantic Defferensial, Rating 

Scale, dan Skala Thurstone. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian 

gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Alternatif jawaban misalnya: Sangat Puas, 

Puas, Cukup Puas, Kurang Puas, Tidak Puas. Ini ada sebagian ahli identik dengan 

skala ordinal, tetapi juga ada yang berpendapat interval. Keduanya mempunya 

alasan yang kuat dan tergantung persepsi masing-masing. Jika yang berpendapat 

skala interval tanpa menggunakan transformasi (MSI), tetapi alternatif jawaban 

responden 1-5 ini dikatakan ordinal, maka untuk persyaratan analisis parametik 

data ordinal transformasi (MSI) ke data interval. 

Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian 

sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu 

dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata (Riduwan, 2008) 

Dengan menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden 

menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 

memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan 

skala seperti : 

1. Sangat Setuju (SS)                 • 

2. Setuju (S)                                • 

3. Netral (N)                                 

4. Tidak Setuju (TS)                    • 
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5. Sangat Tidak Setuju (STS) 

Selain pilihan dengan lima skala tersebut diatas, kadang digunakan juga 

skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa 

beberapa karakteristik statistic kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut 

ternyata sangat mirip. 

1.8.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi mencakup segala hal, 

termasuk benda-benda alam, dan bukan sekadar jumlah yang ada pada obyek 

(Sugiyono, 2011) 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal 

seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, 

maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. 

Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif 

atau dapat mewakili. Bila sampel tidak representative, maka dapat mengakibatkan 

kesimpulan yang diambil tidak akan sesuai dengan kenyataan atau kesimpulan 

yang diambil salah. 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin 

besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi 

semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, 

maka makin besar kesalahan generalisasi. Ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah antara 30-500. Bila sampel dibagikan dalam kategori (misalnya : 

pria-wanita, pegawai negri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel 

setiap kategori minimal 30 (Sugiyono, 2011) 

1.8.5 Teknik Sampling 

Dalam suatu penelitian tidak semua data dan informasi akan diproses, 

serta tidak semua orang atau benda akan diteliti, melainkan cukup dengan 
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menggunakan sampel yang mewakilinya. Sampel adalah bagian dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Adapun 

keuntungan dari pengguna sampel adalah (Sugiyono, 2011) :  

1.      Memudahkan peneliti untuk meneliti jumlah sampel yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan menggunakan populasi , dan apabila populasinya 

terlalu besar dikhawatirkan akan terlewat. 

2.      Penelitian juga dapat dilaksanakan lebih hemat dari segi waktu, biaya 

dan tenaga. 

3.      Lebih teliti dan cermat dalam mengumpulkan data. 

4.      Peneliti lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif yang 

menggunakan spesemen akan hemat dan dapat dijangkau tanpa 

merusak semua bahan yang ada serta dapat digunakan untuk menjaring 

populasi yang jumlahnya banyak. 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah cara mengambil 

sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Secara umum ada dua macam teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian (Sugiyono, 2011), yaitu : 

1. Probability sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. 

Teknik ini meliputi simpel random sampling, proportional stratified 

random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area 

sampling. 

2. Nonprobability sampling  

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tekniknya antara lain sebagi 

berikut: 

a. Sampling Sistematis 
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Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, atau 

anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu dan 

ruang dengan urutan seragam. 

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik untuk menetukan sampel dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan. Bila pada pengambilan sampel dilakukan secara kelompok 

maka pengambilan sampel dibagi rata sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan. 

c. Sampling Insidental 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

d. Purposive Sampling 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini hanya mereka 

yang ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan 

sampel yang diperlukan. Oleh karena itu, sampling ini cocok untuk 

studi kasus yang mana aspek dari kasus tunggal yang representative 

diamati dan dianalisis.  

e. Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel. 

 

 



42 

  

f. Snowball Sampling 

Snowball sampling dalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penetuan 

sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan 

dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, 

maka peneliti mencarai orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu 

seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

2.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam setiap penelitian, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap 

alat ukur yang digunakan. Kriteria data yang harus diperhatikan adalah validitas 

dan  reliabilitas sebuah data. Pengujian reliabilitas dan validitas dapat dilakukan 

dengan berbagai program bantu (software) misalnya SPSS (Statistical Product 

and Service Solution). SPSS adalah sebuah program yang mampu melakukan 

analisis statistik dengan manajemen data menggunakan menu-menu deskriptif dan 

sederhana sehingga mudah dipahami cara operasinya. SPSS dapat membaca 

berbagai jenis data yang dimasukan, program ini digunakan unttuk melakukan 

pengolahan data statistik untuk berbagai riset sains dan sosial. 

2.9.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrument (alat ukur) yang 

digunakan dalam melakukan pengukuruan tentang apa yang diukur. Validitas 

berguna untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya.  Sebuah instrument dinyatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat menunjukan data variabel yang 

diteliti secara tepat.  

Menurut Usman dan Akbar (2011) untuk menghitung validitas digunakan 

Rumus 2.1  sebagai berikut : 

                                                                                          (2.1) 

 

 



43 

  

Dimana : 

X     = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y     = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX   = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY   = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N     = Banyaknya responden 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

1. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item kuesioner 

dinyatakan valid) 

2. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item 

kuesioner dinyatakan tidak valid). 

2.9.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dikatakan bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai pengumpul data. Sebuah instrument dikatakan baik apabila 

mampu  mengarahkan responden untuk memilih jawaban- jawaban tertentu,  dan 

instrument yang reliabel akan menghasilkan data yang dipercaya apabila data 

memang sesuai dengan kenyataan.  

Reliabilitas instrument dapat diuji menggunakan 2 cara yaitu dengan 

pengujian eksternal dan pengujian internal. Pengujian eksternal dilakukan dengan 

menyusun dua perangkat instrument dan keduanya diuji ke kelompok responden 

dan hasilnya dikorelasikan dengan korelasi Pearson. Pengujian internal dapat 

dilakukan salah satunya dengan cara menggunakan Alpha Cronbach. Alpha 

Cronbach dapat diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati dengan 

semua kemungkinan pengukuran skala lain yang mengukur hal yang sama dan 

menggunakan jumlah butir pertanyaan yang sama. Alpha Cronbach dapat 

digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen skala Likert (1 sampai 5) atau 

instrumen yang item-itemnya dalam bentuk esai. Nilai Alpha Cronbach yang 
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digunakan minimal bernilai 0,6 yang dinyatakan cukup, semakin tinggi nilai 

Alpha maka semakin baik pula instrument yang digunakan. Rumus dari koefisien 

relibilitas Alpha Cronbach adalah sebagai berikut (Nunnally, 1978) : 

 

α   = (
 

   
)     

   

  
         (2.2)                      

Dimana : 

α      = nilai reliabilitas 

k      = jumlah item 

                     St     = varians total 

                  ∑Si     = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 

Untuk mendapatkan nilai varians skor tiap-tiap item, digunakan rumus : 

Si     = 
   

  
     

 

 

 
          ( 2.3)                   

Dimana : 

 Si    = varians skor tiap-tiap item 

                            
 
  = jumlah kuadrat item xi  

                           
   = jumlah item xi dikuadratkan 

 N    = jumlah responden 

 

Untuk mendapatkan nilai varians total, digunakan rumus : 

St    = 
   

  
     

 

 

 
           (2.4)  

Dimana : 

 St    = varians total 

                            
 
  = jumlah kuadrat seluruh skor item  

                           
   = jumlah seluruh skor item dikuadratkan 

      N    = jumlah responden 

2.10 Analisis Data  

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan menggunakan analisis Relatif Indeks (RI) untuk mencari faktor yang 
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paling dominan penyebab keterlambatan dan analisis faktor digunakan untuk 

mencari subfaktor yang paling mempengaruhi pada setiap faktor. 

2.10.1 Tahapan Perhitungan RI 

Berikut ini adalah tahapan perhitungam untuk mendapatkan nilai RI: 

1. Perhitungan Nilai Total 

Data mentah yang didapatkan dari responden diperiksa kemudian dilakukan 

tabulasi. Setelah semua data ditabulasikan, maka selanjutnya dilakukan 

perhitungan nilai total untuk setiap faktor keterlambatan. 

∑n= n1+ n2 + n3 + ….. + nn       (2.5)  

Keterangan: 

∑n = Nilai Total setiap faktor 

n = Jumlah subfaktor setiap faktor  

2. Perhitungan Skor Total 

Dikarenakan setiap faktor memiliki jumlah subfaktor yang berbeda, maka 

setelah mendapatkan nilai total, maka perhitungan skor total dihitung 

menggunakan rumus: 

Skor Total = 
∑n

jumlah sub faktor
     (2.6) 

3. Perhitungan Relatif Indeks 

Penentuan Relatif Indeks (RI) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh faktor-faktor yang diteliti, dimana nilai RI ini akan berkisar antara 0 

(minimum) dan 1 (maksimum), semakin mendekati 1 nilai RI, semakin 

berpengaruh faktor tersebut dalam keterlambatan pelaksanan pekerjaan proyek 

konstruksi. Rumus RI adalah sebagai berikut:  

RI = 
Total  kor

5    umlah  ampel
       (2.7)  
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Keterangan: 

RI = Relatif Indeks  

5 = Jumlah kriteria penilaian yang terdiri dari 5 tingkat persetujuan 

yaitu: 

- Sangat Setuju  (skor 5) 

- Setuju   (skor 4) 

- Netral    (skor 3) 

- Tidak Setuju   (skor 2) 

- Sangat Tidak Setuju  (skor 1) 

2.10.2 Tahapan perhitungan Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis statistik Multivariate 

yang bertujuan untuk mereduksi data. Analisis faktor adalah suatu analisis data 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam menjelaskan suatu masalah. 

Tujuan utama teknik ini ialah untuk membuat ringkasan informasi yang 

dikandung dalam sejumlah besar variable kedalam suatu kelompok faktor yang 

lebih kecil. Secara statistik tujuan pokok teknik ini ialah untuk menentukan 

kombinasi linier variabel-variabel yang akan membantu dalam penyelidikan 

saling terkaitnya variabel-variabel tersebut. Atau dalam kata lain digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang menerangkan pola 

hubungan dalam seperangkat variabel. Teknik ini bermanfaat untuk mengurangi 

jumlah data dalam rangka untuk mengidentifikasi sebagian kecil faktor yang dapat 

menerangkan varians yang sedang diteliti secara lebih jelas dalam suatu kelompok 

variabel yang jumlahnya lebih besar (Supranto,2010). 

Pengurangan atau peringkasan sejumlah variabel menjadi lebih kecil 

jumlahnya dilakukan dengan melihat interdependensi beberapa variabel yang 

dapat dijadikan satu yang disebut dengan faktor sehingga diketemukan variabel-

variabel atau faktor-faktor yang dominan atau penting untuk dianalisa lebih lanjut. 

Analisa faktor dapat dipandang sebagai perluasan analisis komponen utama yang 

pada dasarnya bertujuann untuk mendapatkan analisis komponen utama yang 

pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sebagian kecil faktor yang memiliki 

sifat-sifat: 
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1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data, 

2. Faktor-faktor tersebut saling bebas, dan 

3. Tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan. 

Analisa faktor menggunakan bantuan program SPSS. Berikut ini adalah 

tahapan dalam analisa faktor (Santoso, 2015) : 

1. Menilai variabel yang layak dianalisis dengan menentukan nilai KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), nilainya dianggap layak jika diatas 0,5. 

2. Menentukan nilai Measure of Sampling Adequence (MSA), yaitu kelayakan 

untuk seluruh matrik korelasi dari setiap variable yang diobservasi untuk 

dilakukan analisa faktor. Nilai MSA yang layak dianalisis yaitu diatas 0,5. 

Apabila ada variabel dengan nilai MSA dibawah 0,5 maka dilakukan 

pengujian ulang tanpa mengikutsertakan variabel tersebut hingga tidak ada 

lagi nilai MSA < 0,5. 

3. Melakukan ekstraksi faktor, kriteria ekstrasi yang digunakan adalah latent root 

criterion yaitu berdasarkan eigen value. Metode yang dapat digunakan dalam 

ekstraksi faktor antara lain Principal Component Analysis. Tahap ini bertujuan 

untuk melihat berapa faktor yang dapat terbentuk dari variabel yang 

digunakan. 

4. Menginterpretasikan hasil analisis faktor. Suatu variabel dianggap sah untuk 

mengukur atau mencirikan suatu faktor bila memiliki bobot faktor diatas 0,5. 

2.11 Penelitian Sejenis 

Pada penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti juga menggunakan sumber dari 

Tugas Akhir lain yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.  

1. Oktavia Purwatiningrum (2011) 

a. Permasalahan. 

1. Subfaktor apakah yang paling mempengaruhi pada sebelas (11) faktor 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek gedung di Kota Denpasar 

dan Kabupaten Badung. 

2. Faktor apakah yang paling mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan proyek gedung tersebut. 
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b. Batasan Masalah 

1. Daerah penelitian dibatasi hanya di Kota Denpasar dan Kabupaten 

Badung. 

2. Responden adalah kontraktor  yang pernah menangani proyek 

konstruksi bangunan gedung jumlah lantai dua atau lebih, proyek 

antara tahun 2009 sampai dengan 2011. 

3. Metode analisis data yang digunakan adalah Statistik Non Parametrik. 

c. Hasil penelitian 

1. Subfaktor yang paling mempengaruhi dari 11 faktor keterlambatan : 

a. Faktor tenaga kerja : jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai 

dengan aktivitas pekerjaan yang ada. 

b. Faktor bahan : keterlambatan pengiriman bahan. 

c. Faktor peralatan : keterlambatan pengiriman/ penyediaan bahan. 

d. Faktor karakteristik tempat : akses ke lokasi proyek. 

e. Faktor keuangan : kesulitan pembayaran oleh pemilik. 

f. Faktor situasi : intensitas curah hujan. 

g. Faktor perubahan : perubahan desain oleh owner. 

h. Faktor lingkup dan kontrak/dokumen pekerjaan : keterlambatan 

pemilik dalam membuat keputusan. 

i. Faktor perencanaan dan penjadwalan : rencana kerja pemilik yang 

seing berubah-ubah. 

j. Faktor system inspeksi, kontrol dan evaluasi kerja : proses 

persetujuan contoh bahan dengan waktu yang lama oleh pemilik. 

k. Faktor manajerial : komunikasi antara wakil owner dan kontraktor. 

2. Faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan proyek gedung di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung 

adalah faktor tenaga kerja. 

 

2. Dhian C. Nur Astina (2012) 

a. Permasalahan. 

1. Faktor apakah yang paling dominan penyebab keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan proyek kosntruksi di Kabupaten Tabanan. 
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2. Subfaktor apakah yang paling mempengaruhi dari setiap faktor 

keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Tabanan. 

b. Batasan Masalah 

1. Daerah penelitian dibatasi hanya di Kabupaten Tabanan. 

2. Responden adalah kontraktor yang pernah menangani proyek 

konstruksi antara tahun 2009 sampai dengan 2011. 

3. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Relatif Indeks 

dan Metode Analisis Faktor 

c. Hasil penelitian 

1. Faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek 

konstruksi di Kabupaten Tabanan adalah : 

a. Faktor Tenaga Kerja. 

b. Faktor Perubahan. 

c. Faktor Karakteristik Tempat 

2. Subfaktor yang paling mempengaruhi dari 11 faktor keterlambatan : 

a. Faktor tenaga kerja : keterampilan tenaga kerja yang kurang 

mumpuni. 

b. Faktor bahan : keterlambatan pengiriman bahan. 

c. Faktor peralatan : ketersediaan peralatan yang kurang 

memadai/sesuai kebutuhan. 

d. Faktor karakteristik tempat : akses ke lokasi proyek. 

e. Faktor keuangan : kesulitan pembayaran oleh pemilik. 

f. Faktor situasi : hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, cuaca 

buruk, badai/angina rebut, gempa bumi, dan tanah longsor. 

g. Faktor perubahan : perubahan desain oleh owner. 

h. Faktor lingkup dan kontrak/dokumen pekerjaan : keterlambatan 

pemilik dalam membuat keputusan. 

i. Faktor perencanaan dan penjadwalan : rencana kerja pemilik yang 

seing berubah-ubah. 

j. Faktor system inspeksi, kontrol dan evaluasi kerja : proses 

persetujuan contoh bahan dengan waktu yang lama oleh pemilik. 

k. Faktor manajerial : komunikasi antara wakil owner dan kontraktor. 
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