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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana 

ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya bersifat lintas 

fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari 

berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua 

proyek yang persis sama. Dipohusodo (1995) menyatakan bahwa 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. 

Kegiatan proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk (gedung/konstruksi) yang kriteria 

mutunya telah digariskan dengan jelas. Didalam proses mencapai tujuan tersebut 

ada batasan yang harus dipenuhi yaitu biaya (anggaran) yang dialokasikan, 

jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter 

penting bagi penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran 

proyek (Soeharto, 1999). 

Ketiga batasan tersebut bersifat tarik – menarik artinya, jika ingin 

meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak maka 

umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat 

pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaiknya bila ingin menekan 

biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Jika biaya 

atau waktu yang dikeluarkan melebihi jumlah yang diperkirakan maka dikatakan 

terjadi pembengkakan. Semakin besar ukuran proyek semakin besar potensi 

terjadi pembengkakan biaya (Soeharto, 1997). 

Pembengkakan biaya (cost overrun) suatu proyek konstruksi di wilayah 

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung umumnya terjadi saat tahap pelaksanaan 

pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intern dan 

faktor extern dari proyek konstruksi itu sendiri. Dengan demikian hendaknya 
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setiap faktor diperhatikan dengan baik atau selalu dipertimbangkan ditahap 

estimasi awal, sehingga dapat dicegah atau dihindari terjadinya pembengkakan 

biaya (cost overrun) pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

Salah satu cara untuk menganalisis faktor penyebab pembengkakan biaya 

tersebut adalah dengan motode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu salah 

satu bentuk model pengambilan keputusan yang komperehensif, dengan 

memperhitungkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif sekaligus dimana peralatan 

utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya 

adalah persepsi manusia (Brodjonegoro, 1991). Metode AHP dapat 

menyelesaikan masalah multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. 

Masalah yang kompleks dapat diartikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang 

belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil 

keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia. Untuk 

itu metode ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) pada proyek 

konstruksi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

dalam tugas ini adalah: 

1. Bagaimana mengidentifikasi dan menyusun hirarki faktor 

pembengkakan biaya dalam metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) pada proyek konstruksi di Kota Denpasar dan Kabupaten 

Badung ? 

2. Bagaimanakah bobot prioritas faktor yang berpengaruh dalam 

pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek konstruksi di Kota 

Denpasar dan Kabupaten Badung ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penulisan tugas ini adalah: 

Untuk mengetahui hirarki faktor yang mempengaruhi pembengkakan 

biaya (cost overrun) pada proyek konstruksi dalam metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) di kota Denpasar dan kabupaten Badung selain itu juga dapat 

diketahui bobot prioritas masing-masing faktor yang mempengaruhi 

pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek konstruksi di Kota Denpasar 

dan Kabupaten Badung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

Bagi kontraktor penelitian ini bermanfaat untuk mengantisipasi masalah-

masalah yang menjadi penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) 

pada pelaksanaan proyek dan memperkecil resiko kerugian dalam penyelesaian 

proyek. Manfaat lain bagi para kontraktor dari penelitian ini adalah meminimkan 

besarnya pembengkakan biaya untuk proyek konstruksi yang akan datang. 

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran 

mengenai pembengkakan biaya (cost overrun) proyek konstruksi yang akan 

dihadapi saat terjun langsung ke lapangan, serta bermanfaat untuk menerapkan 

dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang pernah didapatkan selama kuliah di Fakultas 

teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Udayana. 

Bagi pembaca penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran 

tentang bobot prioritas faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembengkakan 

biaya (cost overrun) proyek konstruksi di Kota Denpasar dan Kabupeten Badung 

yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yang akan dibahas agar 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

Batasan-batasan itu adalah: 

a. Analisis faktor yang ditinjau hanya yang ada pada tahap pelaksanaan 

proyek. 

b. Penelitian dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek konstruksi. 

c. Faktor aspek keuangan tidak dibahas pada penelitian ini.  

d. Responden untuk kuisioner ini adalah orang-orang yang memiliki 

pengalaman dalam bidang proyek konstruksi yang bekerja pada 

kontraktor-kontraktor yang terdaftar sebagai anggota asosiasi di Gabungan 

Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di wilayah Kota 

Denpasar dan Kabupaten Badung.  

e. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. 
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