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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek adalah sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang saling 

berhubungan, dimana terdapat titik awal dan titik akhir. Proyek biasanya bersifat 

berbeda beda, bisa dikatakan bahwa setiap proyek itu unik dan memiliki hal yang 

tidak sama dengan yang lainnya. Proyek kontruksi bersifat mengelola sumber 

daya yang terbatas, untuk mendapatkan hasil yang optimal berhubungan dengan 

biaya, waktu dan mutu. Biaya, mutu dan waktu sangat berkaitan erat atau saling 

berhubungan.  

 Keterlambatan pada pelaksanaan proyek merupakan suatu masalah yang 

tidak diharapkan pemilik dari bangunan (owner) dan pelaksananya (kontraktor). 

Masyarakat di sekitar lingkungan proyek juga mengalami kerugian karena adanya 

aktifitas pembangunan yang tidak tepat pada waktunya. Di dalam Kepres no 61 

Tahun 2004 disebutkan bahwa sanksi finansial (denda) dapat dikenakan kepada 

penyedia jasa apabila tidak dapat memenuhi waktu pelaksaan seperti tertulis 

didalam kontrak. 

Pengguna dan penyedia jasa selaku pihak yang terlibat dalam suatu proyek 

tentunya mengharapkan proyek yang berjalan sesuai dengan rencana. Dalam 

proses pelaksanaan, pekerjaan sering terjadi karena keterlambatan karena 

beberapa factor diantaranya adalah kendala keuangan, gangguan lingkungan 

kondisi alam dan lain sebagainya. 

Dalam proyek renovasi resimen mako menchandra mengalami 

keterlambatan karena beberapa faktor, salah satunya adalah masalah waktu yang 

disebabkan oleh cuaca dan kinerja. Proyek Renovasi Mako Menchandra perlu 

dibuat percepatan jadwal yang lebih realistis menggunakan penambahan jam kerja 

dan dengan sistem shift. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, perlu dilakukan : 

1. Berapa total waktu keseluruhan dan biaya pada pelaksanaan setelah 

dilakukan percepatan durasi proyek yaitu penambahan sistem shift dan  

lembur? 

2. Berapa lama waktu yang didapat serta biaya yang dikeluarkan, serta metode 

mana yang kebih efisien dan ekonomis dari kedua alternatif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dituliskan, tujuan masalah dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui total keseluruhan waktu serta biaya proyek setelah dilakukan 

percepatan menggunakan dua alternatif, penambahan jam kerja serta shift 

kerja. 

2. Mendapatkan waktu serta biaya yang lebih efisien dari percepatan antara 

normal dengan metode shift dan normal dengan metode lembur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi bahan untuk evaluasi kontraktor. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan/merencanakan. 

Diharapkan mampu meminimalisir keterlambatan dalam proyek yang 

mungkin terjadi. 

2. Dapat memperdalam ilmu keteknik sipilan khususnya dalam manajemen 

proyek tentang optimasi waktu dan biaya, serta dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat untuk Peneliti yaitu dapat mengetahui dan memperdalam ilmi 

manajemen proyek khususnya dalam percepatan durasi serta dapat 

mengetahui penerapan analisis manajemen proyek langsung ke dunia kerja. 

 

 



3 
	

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tercapai hasil yang maksimal, maka perlu adanya batasan batasan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Renovasi Resimen Mako Menchandra 

Magelang. 

2. Penelitian ini hanya fokus terhadap waktu dengan dua alternatif yaitu 

penambahan jam kerja serta shift kerja. 

3. Analisis harga satuan digunakan sama seperti proyek Renovasi Resimen 

Mako Menchandra Magelang. 

4. Hanya menghitung pekerjaan strukturnya. 

5. Menggunakan program microsoft excel dan microsoft project dalam 

menganalisis semuanya. 

6. Diasumsikan sumber daya uang dan tenaga selalu tersedia. 

 

1.6 Lokasi Studi 

 
Gambar 1.1 Lokasi Studi 
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