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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bisnis konstruksi yang berkembang pesat dewasa ini didukung oleh tiga 

komponen penting yang saling berkaitan, yaitu waktu, biaya dan mutu. 

Keterkaitan waktu, biaya dan mutu dalam pelaksanan suatu proyek akan 

membentuk tata hubungan yang saling bergantung serta berpengaruh amat kuat 

dengan kepekaan yang sangat tinggi.  

Pada industri konstruksi ketentuan mengenai waktu, biaya, dan mutu 

penyelesaian konstruksi sudah diikat di dalam kontrak, dan ditetapkan sebelum 

pelaksanaan konstruksi dimulai. Seperti diketahui, waktu penyelesaian yang 

dibutuhkan untuk proses konstruksi selalu dicantumkan dalam dokumen kontrak, 

karena akan berpengaruh penting terhadap nilai pelelangan dan pembiayaan 

pekerjaannya sendiri. Penetapan jangka waktu pelaksanaan proyek terikat erat 

dengan pembiayaan bahkan saling bergantung, sehingga pengendalian waktu 

pelaksanaan konstruksi umumnya dilakukan bersamaan dan tidak terlepas dari 

pengendalian biaya. Pengendalian biaya tersebut terutama bertujuan menjamin 

agar biaya akhir proyek tidak melampaui rencana anggaran pelaksanaannya.  

Uang, tenaga kerja, material, peralatan dan metode adalah unsur-unsur 

proyek yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditiadakan atau berdiri sendiri. 

Keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu proyek tergantung pada 

kelima unsur tersebut. Setiap industri jasa konstruksi selalu mengadakan 

pengendalian proyek agar mencapai sasaran yang telah direncanakan. 

Pada pelaksanaan suatu proyek pengendalian biaya dan waktu proyek 

sangat penting, karena apabila jadwal dan waktu tidak terkendali sebagaimana 

mestinya, pemilik akan mengalami kesulitan biaya dalam penyelesaian proyek, 

yang menyebabkan kontraktor dapat mengalami kerugian.  

Proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi Kabupaten Sragen ini 

dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.287.700.000,00 (Satu Milyar Dua 
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Tanah dasar

Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Proyek pemeliharaan 

jalan ini dilaksanakan sepanjang 5,48 km, dan dengan lebar 3,5 meter. 

Pelaksanaan proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi Kabupaten 

Sragen ini direncanakan dapat diselesaikan selama 5 bulan, terhitung sejak tanggal 

15 Juni 2006. Proyek ini mengalami percepatan pelaksanaan sekitar 70 hari 

karena pada tanggal 1 september telah selesai. Oleh karena itu perlu dilakukan 

analisis mengenai waktu dan biaya pelaksanaan proyek Pemeliharaan Jalan 

Pilang-Karangudi Kabupaten Sragen. 

Sebagian besar pekerjaan pada proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-

Karangudi Kabupaten Sragen adalah pekerjaan struktur jalan yang meliputi 

produksi, penghamparan dan pemadatan lataston atau Hot Rolled Sheet (HRS) dan 

produksi, penghamparan dan pemadatan laston atau Asphalt Concrete (AC). 

Struktur perkerasan pada proyek ini dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini. 

 

     Lataston 3 cm atau Laston 4 cm 

     Perkerasan Lama (Lapis Penetrasi) 

 

 

Gambar I.1 Struktur Perkerasan 

 

Pekerjaan penghamparan dan pemadatan lataston atau Hot Rolled Sheet 

(HRS) dilaksanakan pada STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dengan tipikal 

potongan melintang seperti pada Gambar I.2 berikut ini. 

 
Lataston tebal 3 cm

 Perkerasan Lama (Lapen)

0,75 0,5 1,75 1,75 0,5 0,75 
• • • • • • • 

 

 

 

 

Tanah dasar 

 

Gambar I.2 Tipikal Potongan Melintang pada STA 0+000 sampai STA 2+200 
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Sedangkan pekerjaan penghamparan dan pemadatan laston atau Asphalt 

Concrete (AC) dilaksanakan pada STA 2+200 sampai dengan STA 5+480 dengan 

tipikal potongan melintang seperti pada Gambar I.3 berikut ini. 

 Laston tebal 4 cm 
Perkerasan Lama (Lapen) 

0,75 0,5 1,75 1,75 0,5 0,75 
• • • • • • • 

 

 

 

Tanah dasar 

 

Gambar I.2 Tipikal Potongan Melintang pada STA 2+200 sampai STA 5+480 

 

Anggaran untuk memproduksi, menghampar dan memadatkan lataston 3 

cm adalah senilai Rp. 330.654.093,00 atau 25,67% dari nilai kontrak, sedangkan 

anggaran untuk memproduksi, menghampar dan memadatkan laston 4 cm senilai 

Rp. 670.677.217,00 atau 52,08% dari nilai kontrak. 

Pekerjaan produksi dan penghamparan lataston 3 cm dan laston 4 cm 

tersebut membutuhkan bahan-bahan yaitu pasir beton, kerikil pecah tersaring, 

aspal, lapis resap ikat dan abu batu/filler. Alat yang diperlukan pada proses ini 

adalah Wheel loader 80 HP, Mesin pencampur aspal atau Asphalt Mixing Plant 30 

ton/jam, Dump Truck 8 ton, Tandem Roller, Aspalt Finisher 30 ton/jam dan Tire 

Roller.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini  perlu dilaksanakan 

untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-

Karangudi Kabupaten Sragen, dalam hal pengendalian biaya dan waktu 

pelaksanaan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas timbul beberapa persoalan yang diangkat 

sebagai rumusan masalah : 

1. Apakah waktu pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi 

Kabupaten Sragen telah sesuai dengan produksi alat yang ada. 
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2. Apakah biaya pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi 

Kabupaten Sragen telah sesuai dengan material, alat dan tenaga yang 

dibutuhkan. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar 

penelitian ini terarah pada tujuannya. Batasan-batasan masalah tersebut adalah :  

1. Pekerjaan yang dievaluasi hanya pekerjaan dengan bobot diatas 10%, yaitu 

produksi dan penghamparan lataston 3 cm (25,67 %) dan laston 4 cm (52,08 

%). 

2. Harga satuan alat, bahan dan tenaga berdasarkan yang dikeluarkan oleh PT. 

Suyudono Sakti selaku rekanan periode Mei 2006. 

3. Penjadwalan proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi Kabupaten Sragen 

menggunakan bagan balok (Bar Chart).  

4. Diasumsikan suplai material cukup lancar dan penempatannya sudah 

terkoordinir dengan baik.  

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengevaluasi kelayakan waktu pelaksanaan Proyek. 

b. Untuk mengevaluasi kelayakan biaya pelaksanaan proyek. 

2. Manfaat penelitian  

a. Memberikan masukan bagi praktisi dunia konstruksi dalam pelaksanaan 

manajemen di lapangan.  

b. Memberikan manfaat bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan 

peraturan dalam kegiatan/proyek pemerintah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek sudah 

pernah dilakukan oleh Rahayu (2004) dalam judul "Evaluasi Operasional 

Pelaksanaan proyek Pengembangan Gedung Perum Jasa Tirta I Solo". Penelitian 



 5

terhadap Proyek Pemeliharaan Jalan Pilang-Karangudi Kabupaten Sragen 

mengenai manajemen pelaksanaan pembangunannya ini merupakan yang pertama 

mengingat proyek tersebut selesai pada bulan Juli 2006.  

 

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

1. Persamaan 

a. Penelitian ini dan sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi waktu 

pelaksanaan Proyek. 

b. Untuk mengevaluasi biaya pelaksanaan proyek. 

 

2. Perbedaan  

a. Pada penelitian ini, untuk mengevaluasi waktu digunakan teori 

produksi alat sedangkan pada penelitian sebelumnya produksi alat 

tidak ditinjau. 

b. Pada penelitian ini, untuk mengevaluasi biaya digunakan analisa harga 

satuan dengan menghitung kebutuhan bahan, tenaga dan alat, 

sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan analisa 

harga satuan. 
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