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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pesat dunia jasa konstruksi di Indonesia dapat dilihat dengan 

banyaknya proyek konstruksi berskala sangat besar (raksasa) yang dibangun oleh 

pemerintah, swasta, maupun penggabungan dari keduanya. Dari prihal ini 

merupakan peluang bisnis dan sekaligus tantangan bagi masyarakat dunia usaha, 

khususnya usaha jasa konstruksi (Syah, 2004).  

Keadaan ini menyebabkan adanya kompetisi dari segi biaya, waktu dan 

kualitas pekerjaan yang ditawarkan para perusahaan untuk memenangkan hak 

pekerjaan dari suatu proyek (memenangkan tender). Sehingga memicu terjadinya 

perang harga dan waktu pelaksanaan sebuah proyek yang terjadi pada masa 

penawaran proyek yang dilakukan oleh owner (pemilik proyek). 

Manajemen proyek adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

koordinasi suatu proyek dari awal hingga selesai. Dalam kegiatan konstruksi 

terdapat suatu rangkaian yang berurutan dan saling berkaitan. Proyek konstruksi 

sendiri merupakan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam 

jangka waktu pendek (terbatas), dengan mengolah sumber daya proyek, dan 

menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan (Ervianto, 2002).  

Dalam proses mencapai sasaran tersebut, telah ditentukan batasan yang 

biasa dikenal triple constraint yaitu besarnya anggaran yang dialokasikan, jadwal, 

dan mutu yang harus terpenuhi. Ukuran keberhasilan suatu proyek bisa dianggap 

dari sejauh mana ketiga ketentuan tersebut dapat terpenuhi (Soeharto, 2001).   

Disamping pentingnya pencapaian ketiga ketentuan tersebut, dalam proses 

pembangunan sebuah konstruksi memiliki tahapan tersendiri yakni sebuah 

rangkaian kegiatan yang saling berkaitan seperti yang disinggung di atas. Maka 

dari itu, pihak perusahaan pemenang tender harus tepat dalam  mengelola dan 

mengendalikan ketiga ketentuan diatas agar meminimalisasi kemungkinan 

kerugian dan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Tetapi bukan 

hanya keuntungan semata saja yang diutamakan, namun juga ketepatan waktu 
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pelaksanaan suatu proyek. Karena itu merupakan salah satu aspek yang dinilai 

owner, terlebih lagi apabila saat terselesainya proyek kurang dari waktu yang 

sebelumnya telah ditetapkan. Dari situ apabila owner memiliki proyek lain, maka 

tidak ada keraguan untuk memilih lagi kontraktor tersebut untuk mengerjakan 

proyeknya. 

Proyek pembangunan Batiqa Hotel Palembang dibangun oleh perusahaan 

konstruksi PT. Pulau Intan, yang mana termasuk salah satu perusahaan konstruksi 

besar yang ada di Indonesia. PT. Pulau Intan pada proyek pembangunan Batiqa 

Hotel Palembang ini berperan sebagai kontraktor pelaksana. Pembangunan Batiqa 

Hotel Palembang direncanakan mulai pada bulan Januari 2014 dan selesai pada 

bulan Februari 2015. Tetapi pada pelaksanaannya, proyek ini mengalami 

kemunduran jadwal pelaksanaan dikarenakan penambahan pekerjaan.  

Pada rencana awal proyek direncankan selesai pada Februari 2015 akan 

mundur hingga Agustus 2015. Permasalahan tersebut merupakan kajian yang 

cukup menarik untuk diteliti, maka peneliti ingin menganalisa bagaimana 

manajemen  waktu dan biaya dalam menyelesaikan proyek konstruksi tersebut.  

Dengan demikian peneliti mampu melakukan analisa pengendalian proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang ini dari awal sampai akhir pelaksanaannya 

termasuk dengan adanya penambahan pekerjaan yang terjadi dan metode seperti 

apa yang digunakan agar pelaksanaan pembangunan ini dapat tepat pada 

waktunya. Dengan alasan tersebut penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul: 

“Analisa Pengendalian Manajemen Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan 

Hotel dengan Network CPM (Studi Kasus: Batiqa Hotel Palembang)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang di 

atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisa waktu rencana dan pelaksanaan proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang ! 

2. Bagaimana menganalisa biaya pelaksanaan proyek pembangunan Batiqa 

Hotel Palembang ! 
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3. Bagaimana melakukan pengendalian waktu pelaksanaan proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang menggunakan network CPM ! 

4. Bagaimana melakukan pengendalian biaya pelaksanaan proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang menggunakan network CPM ! 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui waktu rencana dan pelaksanaan proyek pembangunan 

Batiqa Hotel Palembang. 

2. Untuk mengetahui biaya pelaksanaan proyek pembangunan Batiqa Hotel 

Palembang. 

3. Untuk dapat melakukan pengendalian waktu pada pelaksanaan proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang menggunakan network CPM. 

4. Untuk dapat melakukan pengendalian biaya pada pelaksanaan proyek 

pembangunan Batiqa Hotel Palembang menggunakan network CPM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Internal  

a. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan  yang 

berhubungan dengan manajemen konstruksi. 

b. Diharapkan dapat berguna pada saat nanti bekerja riil dilapangan. 

c. Dapat digunakan sebagai referensi penelitian – penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan manajemen konstruksi. 

2. Eksternal  

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh kontraktor untuk 

lebih mengoptimalkan dalam hal pengendalian manajemen waktu dan 

biaya. 
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E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diadakan pembatasan permasalahan agar saat penulisan 

lebih terarah pada masalah yang dihadapi. Adapun batasan-batasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Lokasi penelitian berada di Jln. Kapten A. Rivai, no. 219 kel. 26 Ilir 1, kec. 

Ilir Barat 1, Palembang. 

2. Responden yang dijadikan sebagai narasumber adalah kontraktor pelaksana 

dari PT. Pulau Intan. 

3. Proyek konstruksi yang dijadikan objek penelitian adalah Batiqa Hotel 

Palembang. 

4. Data-data yang diperoleh untuk terlaksananya penelitian ini didapat dari 

kontraktor pelaksana seperti laporan mingguan, jurnal pengeluaran proyek, 

dan BQ atau RAB proyek.. 

5. Analisa waktu rencana dan pelaksanaan serta analisa biaya yang dilakukan 

dimulai dari pekerjaan awal struktur (galian) sampai waktu selesai 

penelitian dilaksanakan. 

6. Pajak konstruksi diabaikan. 

7. Biaya sisa pekerjaan yang belum selesai sama dengan biaya pekerjaan yang 

telah dilakukan penjadwalan kembali. 

8. Metode dalam membuat penjadwalan kembali (rescheduling) dan 

percepatan menggunakan network CPM. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyususan Tugas Akhir ini bukan merupakan studi kasus yang pertama 

dilakukan, melainkan ada penyusun Tugas Akhir sebelumnya yang melakukan 

studi kasus. Dalam Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana pengendalian 

manajemen waktu dan biaya pada proyek Batiqa Hotel Palembang.  

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dari lokasi 

bangunan dan jenis konstruksinya. Berikut ini, beberapa temuan penelitian 

sebelumnya yang serupa atau sejenis: 
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