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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tuntutan pembangunan di segala bidang semakin dirasakan, 

terutama di negara yang berkembang. Hal ini dilakukan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup penduduknya. Pembangunan 

tersebut berupa pembangunan fisik proyek, pembangunan gedung, 

pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan jembatan, 

pembangunan pabrik industri yang berskala besar ataupun kecil, 

jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. 

 

Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung 

dalam jangka waktu yang terbatas dengan mengalokasikan sumber 

daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau 

hasil yang kriteria kualitas mutunya telah diungkapkan dengan jelas 

(Soeharto, 1999). Semakin maju peradaban manusia, semakin besar 

dan komplek pula proyek yang dikerjakan dengan melibatkan 

penggunaan bahan-bahan (material), tenaga kerja dan teknologi yang 

semakin canggih. Proyek pada umumnya memiliki batas waktu 

(deadline), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat 

pada waktu yang sudah ditentukan.  

 

Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan sering kali 

disebabkan oleh kurang terencanannya kegiatan proyek serta 

pengendalian yang kurang efektif, sehingga kegiatan proyek tidak 

efisien, hal ini akan mengakibatkan keterlambatan, menurunnya 

kualitas pekerjaan dan membengkaknya biaya pelaksanaan. Dalam 

kaitannya dengan waktu dan biaya produksi, kontraktor harus bisa 

seefisien mungkin dalam penggunaan waktu pada setiap kegiatan 

atau aktifitas. Sehingga biaya dapat diminimalkan dari rencana 
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semula.Dalam upaya untuk mengatur atau memanajemen 

penggunanaan Sumber Daya Manusia yang realistis, maka 

kontraktor harus mengetahui tingkat produktifitas masing-masing. 

Hal tersebut sangat diperlukan untuk memantau dan memetakan apa 

yang akan terjadi pada sebuah proyek akibat penggunaan dan 

pemanfaatan tenaga kerja. 

 

Masalah yang terjadi saat ini pada Proyek Pembangunan 

Super Market Lion Super Indo di Jl. Ronggowarsito No. 46 

Banjarsari Surakarta, yaitu terlambatnya pasokan beton siap pakai 

(ready mix concrete) dengan mutu beton K-250 pada pekerjaan 

pengecoran plat lantai. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengurus 

perijinan dari Pemkab Surakarta agar memberikan ijin (concrete 

mixer truck) dapat melintasi jalan protokol dankurangnya koordinasi 

antara pihak kontraktor dengan PT. Bengawan Jaya Readymix. 

Adapun masalah-masalah yang terjadi pada Proyek Pembangunan 

Super Market Lion Super Indo di Jl. Sukun No 4-6 Banyumanik 

Semarang, yaitu mulai diterapkannya pekerjaan pada dinding dengan 

menggunakan gypsumsebagai penutup dinding.Dari beberapa Proyek 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo yang sudah ada 

sebelumnya, pekerjaan pada dinding dalam menggunakan acian 

dengan campuran semen dan air diyakini kurang efektif dalam segi 

waktu, biaya, dan kualitas. 

 

Dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian 

tentang masalah-masalah internal serta eksternal yang terjadi dalam 

pelaksanaan Proyek Pembangunan Super Market Lion Super Indo. 

Analisis yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini yaitu, 

dengan menggunakan dua strategi dalam Analisis SWOT. Strategi 

yang pertama ialah Weakness (kelemahan) dengan Treath 

(ancaman), yang artinya meminimalkan kelemahan untuk 

menghindari ancaman. Serta strategi kedua yang digunakan ialah 
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Weakness (kelemahan) dengan Opportunities (peluang), yang artinya 

menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar 

belakang khususnya pada Proyek Pembangunan Super Market Lion 

Super Indo di Semarang dan Surakarta, dapatlah diambil suatu 

rumusan sebagai berikut: 

1). Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

proyek? 

2). Bagaimana pengaruh sumber daya proyek terhadap keberhasilan 

pelaksanaan? 

3). Bagaimana cara mengantisipasi permasalahan pelaksanaan 

proyek agar tidak melanggar perjanjian (kontrak)? 

4). Bagaimanakah perbandingan antara faktor internal dengan 

faktor external pada pelaksanaan proyek agar nantinya dapat 

merumuskan strategi penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian tersebut adalah : 

       1). Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan   proyek. 

2). Untuk mengetahui pengaruh sumber daya proyek terhadap 

pelaksanaan. 

3). Mengantisipasi permasalahan pelaksanaan proyek supaya tidak 

menjadi   perselisihan. 

4).  Untuk mengetahui rumusan strategi penyelesaian masalah yang 

terjadi di kedua proyek. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1). Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang manajemen 

konstruksi khususnya pada Proyek Pembangunan Super Market 

Lion Super Indo di Surakarta dan Semarang Jawa Tengah. 

2). Mengetahui strategi-strategi apa saja yang harus diambil untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Surakarta dan 

Semarang Jawa Tengah. 

3). Memberikan tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu 

pengetahuan, khususnya para pelaksana jasa konstruksi 

bangunan gedung dalam memaksimalkan kekuatan, peluang, 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. 

 

E. Batasan Masalah 

 

Menghindari melebarnya pembahasan, penelitian ini dibatasi 

oleh batasan-batasan sebagai berikut : 

1). Penelitian ini menggunakan data proyek yang dilakukan pada 

proyek yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Super 

Market Lion Super Indo di dua Kota yang berbeda, yaitu di 

Surakarta dan Semarang Jawa Tengah. 

2). Proyek Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. 

Ronggowarsito No. 46 Banjarsari, Surakarta, yang dikerjakan 

oleh PT. Prisma Kreasi Arthista yang beralamat kantor di Jl. 

Raya Panjang Durikepa No. 831 A/1 Kebon Jeruk Jakarta. 

3). Proyek Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. 

Sukun No. 4-6 Banyumanik, Semarang, yang dikerjakan oleh 
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PT. Pratita Adicipta yang beralamat kantor di Jl. Daan Mogot, 

Komplek Ruko Taman Surya 1 Blok CC No. 11 Jakarta. 

4). Faktor internal dan faktor external yang terjadi pada Proyek 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. 

Ronggowarsito No. 46 Banjarsari, Surakarta, ialah : 

a). Faktor internal, meliputi : 

1a).  Uang 

Pada pekerjaan pengecoran, anggaran dana yang 

berhubungan dengan keterlambatan pengiriman material 

berupa beton segar berdampak terhadap membengkaknya 

biaya tidak langsung/over head. 

b). Faktor external, meliputi : 

2a).  Material 

Terjadi keterlambatan pengiriman material beton segar yang 

diangkut dengan concrete mixer truck dari PT. Bengawan 

Jaya Readymix. 

2b).  Mesin 

Anggaran dana untuk peralatan berkala mesin penggetar 

(vibrator) 

5). Faktor internal dan faktor external yang terjadi pada Proyek 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. Sukun No. 

4-6 Banyumanik, Semarang, ialah : 

a). Faktor internal, meliputi : 

1a).  Manusia 

Minimnya jumlah tenaga kerja pada pekerjaan mechanical 

and electrichal. 

1b).  Uang 

Membengkaknya anggaran dana yang berhubungan dengan 

perawatan, dikarenakan kondisi sudah tidak layak pakai dan 

produktifitas kerja alat berat jenis Excavator menurun. 
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b). Faktor external, meliputi : 

2a).  Mesin 

Menyewa kembali alat berat jenis Front Shovel yang 

produktifitas kerjanya baik walaupun dengan ukuran serta 

bucket lebih kecil. Front Shovel ini digunakan agar dapat 

mengejar progres pekerjaan yang mengalami keterlambatan. 

 

F. Penelitian Sebelumnya 

 

Rahmat (1997), melakukan penelitian tentang Analisis dan 

Penerapan Strategi Analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) pada PT. Jaya Readymix seJawa Tengah dan 

DIY. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PT. Readymix 

harus mengkaji ulang strategi pemasarannya untuk menyesuaikan 

dengan lingkungan internal dan eksternal, karena lingkungan bisnis 

beton curah sudah mengalami perubahan. Jika tidak melakukan 

strategi, maka pasar dapat direbut oleh pesaing. 

 

Chandra (2009), melakukan penelitian tentang Analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dalam menciptakan 

strategi keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun 

di Jakarta Barat. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang penting untuk pembelajaran tentang 

faktor organisasional yang berdampak pada kelangsungan hidup 

proyek.Faktor organisasional yang dimaksud adalah Internal 

Competition (memberikan motivasi tim proyek dan juga sumber 

daya yang berkualitas) serta Management Support And The 

Company’s Market Strategi (berperan sebagai penyedia sumber 

daya, pengarah pelaksana proyek, dan fasilitator dalam 

mengimplementasikan sebuah tujuan proyek). 
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Widyawati(2010), melakukan penelitian tentang analisis 

perumusan strategi perencanaan proyek pembangunan melalui 

pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat) Studi Kasus Proyek Pembangunan Hypermart di Surabaya 

Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan strategis merupakan penentuan sasaran pokok yang luas 

serta berupa kebijakan strategi yang akan mengarah, mengatur 

perolehan, penggunaan serta penghapusan sumber-sumber guna 

mencapai tujuan. Rencana strategis mempersiapkan arah rencana 

jangka panjang yang berkembang atas dasar penilaian mengenai 

kekuatan (Stength), maupun kelemahan (Weakness) dalam 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 

Penelitian yang diajukan ini membahas analisis  faktor 

keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi bangunan, dalam hal ini 

menyelesaiakan masalah dengan membandingkan antara faktor 

eksternal (peluang/opportunity dan ancaman/treath) dengan faktor 

internal (kekuatan/strength dan kelemahan/waekness)pada Proyek 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. Ronggowarsito 

No. 46 Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah dan Proyek 

Pembangunan Super Market Lion Super Indo di Jl. Sukun No. 4-6 

Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


