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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini ruang lingkup industri konstruksi sudah sangat luas, mulai dari 

tempat pemukiman di pinggiran kota sampai ke gedung pencakar langit, dari kaki lima 

perkotaan kota sampai ke bendungan dan terowongan untuk irigasi dan perbaikan listrik 

tenaga air, dari pangkalan rekreasi di pantai sampai ke pelabuhan selengkapnya, 

jembatan, jalan raya, maupun sistem transportasi yang cepat, tidak hanya menjangkau 

ruang listrik saja, tetapi juga memungkinkan mempertemukan dan menyatukan orang-

orang dalam usahanya di bidang sosial, politik dan ekonomi.  

Sejak dikenal pertama kali sampai sekarang, proses konstruksi pada hakekatnya 

merupakan kesatuan operasi sistem rekayasa yang penanganannya memerlukan sistem 

manajemen konstruksi yang lengkap dan utuh. Bahkan dalam perkembangannya, 

kemudian muncul banyak sub item di dalamnya. Hal tersebut semata-mata mewujudkan 

konsekuensi dalam mengantisipasi kemajuan teknologi konstruksi. Pola pengembangan 

melalui sub item seperti misalnya penataan kontrak cara lumpsum, harga satuan dan lain 

sebagainya, lebih dimaksudkan sebagai penerapan teknik-teknik dan strategi manajemen. 

Demikian pula halnya penataan organisasi pclaksanaan yang lebih terperinci dengan 

mempertajam fungsi-fungsi dan upaya untuk lebih menekankan unsur-unsur seperti : 

manajemen konstruksi, rekayasa konstruksi, akuntansi rekayasa, rekayasa nilai dan 

sebagainya. Secara logis, kesemua hal itu seharusnya diterima sebagai wujud penerapan 

teknik-teknik manajemen untuk suatu sistem rekayasa secara umum, yang memang 

berciri khas: selalu menuntut berbagai motivasi dalam pelaksanaannya.  

Secara umum, datangnya berbagai macam arus pengetahuan dan informasi 

tersebut biasanya disambut dan disikapi sebagai sesuatu hal yang baru. Kadang-kadang 

proses penyerapan dan pemahamannya dapat dikuasai dengan benar, dalam arti secara 

proporsional sesuai dengan yang dimaksud. Akan tetapi tidak jarang pula terjadi 

kesimpangan dalam mencerna pengetahuan dan informasi baru tersebut.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini  sangat perlu 

dilaksanakan untuk membahas sejauh mana penerapan manajemen konstruksi dalam 



pelaksanaan Proyek Pembangunan SD Model Kroyo Karangmalang Kabupaten Sragen, 

terutama dalam hal pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan proyek, faktor biaya dan waktu pelaksanaan merupakan hal 

yang sangat penting bagi seorang manajer proyek, karena dua hal tersebut berpengaruh 

terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa persoalan yang diangkat sebagai rumusan 

masalah, yaitu : 

1). Waktu optimal bagi pelaksanaan Proyek Pembangunan SD Model Kroyo 

Karangmalang Kabupaten Sragen. 

2). Evaluasi pembiayaan pelaksanaan proyek dilapangan. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar penelitian 

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

1). Lokasi proyek yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Proyek Pembangunan 

SD Model Kroyo Karangmalang Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan 

Karangmalang dapat dilihat pada Lampiran I. 1.  

2). Penyusunan jaringan kerja didasarkan atas rencana anggaran biaya yang dikeluarkan 

oleh CV. Setia Tunggal.  

3). Penjadwalan proyek pembangunan SD Model Kroyo Karangmalang Kabupaten 

Sragen menggunakan bagan balok (bar chart).  

4). Time schedule proyek sebagai acuan untuk durasi masing-masing kegiatan 

pelaksanaan pekerjaan.  

5). Kondisi proyek diasumsikan normal, ideal dan tidak ada rintangan yang mengganggu 

jalannya pelaksanaan proyek.  

6). Data yang digunakan menggunakan Kontrak Proyek Pembangunan SD Model Kroyo 

Karangmalang Kabupaten Sragen. 



7). Pada Proyek Pembangunan SD Model Kroyo Karangmalang Kabupaten Sragen ini 

diasumsikan suplai material cukup lancar dan penempatannya sudah terkoordinir 

dengan baik, namun untuk tenaga kerja akan dianalisis lebih bagus.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

a). Untuk menghitung dan menganalisis lamanya waktu pelaksanaan proyek yang 

optimal. 

b). Untuk menghitung perbandingan biaya pelaksanaan proyek antara hail analisis dan 

kondisi lapangan. 

2. Manfaat penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :  

a). Bagi praktisi teknik sipil  

Bagi praktisi teknik sipil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

praktisi dunia konstruksi dalam pelaksanaan manajemen di lapangan.  

b). Bagi masyarakat  

Bagi masyarakat, penelitian ini akan memberikan gambaran-gambaran yang jelas 

tentang pola manajemen konstruksi yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan 

pembangunan.  

c). Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menentukan kebijakan dan peraturan dalam kegiatan/ proyek pemerintah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek sudah pernah 
dilakukan oleh Tanti (2003) dengan judul : “Evaluasi Waktu dan Biaya pada Proyek 
Pembangunan Gedung Fakultas Farmasi UMS”. Evaluasi dilaksanakan dengan 
menggunakan CPM yang menghasilkan waktu dan biaya pelaksanaan yang optimal pada 
pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Farmasi UMS. Penelitian terhadap 
Proyek Pembangunan SD Model Kroyo Karangmalang Kabupaten Sragen mengenai 
manajemen operasional pembangunannya ini belum pernah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya, mengingat proyek tersebut selesai pada bulan Desember 2005. 
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