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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang mulia yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia 

maka diperlukan juga pembangunan gedung untuk prasarana pendidikan anak 

bangsa. Dalam hal ini diwujudkan dalam pembangunan gedung baru sekolah SMK 

Muhammadiyah Malang, yang terdiri 7 lantai yang terletak pada daerah kepanjen 

kabupaten malang. Gedung tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

siswa baru yang ingin masuk tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dengan 

adanya gedung baru ini dapat memenuhi kebutuhan siswa yang semakin 

meningkat.Proyek pembanguanan gedung 2 SMK  I Muhammadiyah Malang 

merupakan pembangunan gedung sekolah yang ada di kota Malang. Pihak 

pengelola sekolah ini meginginkan agar pembangunan gedung baru dapat selsesai 

dengan waktu yang tepat, harapannya gedung sekolah dapat segera dioperasikan 

sebagai tempat kegiatan belajar – mengajar pada umumnya. 

Penyelesaian proyek pembangunan gedung sekolah ini memerlukan ketelitian 

dalam proses pengerjaannya serta ketepatan waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan, tanpa adanya keterlambatan. Pada kenyataanya pembangunan 

proyek gedung sekolah ini mengalami progres keterlambatan di dalam waktu 

pelaksanaan pekerjaannya dari jadwal rencana yang sudah dibuat. Pembangunan 

gedung sekolah ini dilaksanakan selama 48 minggu. Penyebab keterlambatan dalam 

proyek ini diakibatkan oleh pengaruh cuaca, kurangnya kebutuhan pekerja, suplai 

material yang kurang atau terganggu dan peralatan yang digunakan kurang 

mencukupi, dan pengaruh dari pihak owner sendiri. 

Agar pelaksanaan proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal rencana perlu 

dilakukan perceptan. Namun dalam mempercepat durasi proyek tersebut waktu dan 

biaya yang dioptimasikan sangat penting untuk diketahui. Dari waktu dan biaya 

yang optimal maka pelaksana proyek bisa mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut maka yang harus dilakukan dalam 
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optimasi waktu dan biaya adalah membuat jaringan kerja (network), mencari 

kegiatan – kegiatan yang kritis dan menghitung durasi proyek. 

Keterlambatan durasi yang terjadi pada pembangunan gedung sekolah ini dapat 

diatasi dengan menghitung kembali perencanaan proyek menggunakan metode 

Duration Cost Trade Off. Metode ini memungkinkan untuk dilakukannya 

pertukaran waktu terhadap biaya proyek dengan cara menganalisis penambahan 

biaya proyek yang akan terjadi akibat dilakukannya pengurangan durasi 

pelaksanaan, sehingga pada suatu kondisi tertentu proyek akan mencapai kondisi 

waktu dan biaya optimum. Metode duration cost trade off diterapkan 

memanfaatkan usaha/alternative percepatan proyek yang ada. Menurut Imam 

Soeharto (1990) menyatakan bahwa percepatan durasi proyek dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan alternatif – alternatif yang ada seperti penabambahan jam 

kerja, penambahan tenaga kerja, penggunaan sistem kerja shift, penggunaan metode 

konstruksi yang lebih efektif, dan penggunaan material yang lebih cepat. Melalui 

percepatan proyek baik pihak owner ataupun kontraktor sama-sama memperoleh 

keuntungan. Pihak owner diuntungkan karena gedung sekolah dapat lebih cepat 

dioperasionalkan. Demikian pula, pihak kontraktor dapat menekan biaya – biaya 

tak langsung yang mungkin timbul akibat durasi pekerjaan yang terlalu lama, serta 

sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan proyek. Mengacu 

pada hipotesis tersebut diatas, maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE 

DURATION COST TRADE OFF PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG 

II SMK I MUHAMMADIYAH KEPANJEN KABUPATEN MALANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana Aplikasi D-CTO untuk percepatan waktu ? 

2. Berapakah perbandingan biaya dan waktu dari pengompresian yang paling 

maksimum? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan akhir maka 

diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Obyek studi adalah proyek pembangunan gedung 2 SMK I 

Muhammadiyah Kepanjen Kabupaten Malang. 

2. Obyek yang di hitung hanya pada pembangunan gedung tahap satu yaitu 

lantai hingga lantai 3 gedung 2 SMK I Muhammadiyah Kepanjen 

Kebupaten Malang. 

3. Hal – hal yang berhubungan dengan organisai yang terlibat dalam proyek 

tidak dibahas dan biaya yang dihitung biaya langsung 

4. Perencanaan penjadwalan proyek dan durasi tiap aktivitas telah ditentukan 

dari dana yang diperoleh dari proyek berupa time schedule. 

5. Perhitungan crash duration menggunakan dua alternatif yaitu penambahan 

jam kerja. 

6. Mencari biaya dan durasi hingga jenuh 

7. Upah tenaga kerja , koefisien, material dan peralatan konstruksi diambil 

harga yang berlaku dilokasi dan waktu pelaksanaan proyek. 

8. Percepatan dilakukan pada pekerjaan sisa proyek. 

9. Percepatan dilakukan pada item-item pekerjaan tertentu yang terletak di 

lintasan kritis dalam pekerjaan sisa proyek. Karena aktivitas kritis inilah 

yang memepengaruhi total waktu keseluruhan proyek. 

10. Harga satuan tidak ada perubahan selama pelaksanaan proyek, 

11. Tidak meninjau kenaikan biaya satuan pekerjaan dan bahan proyek, baik 

biaya langsung, maupun biaya tidak langsung akibat inflasi, kebijakan 

pemerintah, bencana alam dan faktor-faktor lain yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengakibatkan kenaikan biaya. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana metode Duration Cost Trade Off dapat 

diaplikasikan untuk percepatan waktu. 
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2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah biaya dan durasi pada tiap – tiap 

mengopresian 

3. Dapat mengetahui biaya dan durasi proyek setelah percepatan jika 

menggunakan metode Duration Cost Trade Off (DCTO) 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari proses percepatan yang dilakukan pada proyek 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara umum, diharapkan hasil dari tugas akhir ini dapat menambah 

wawasan baru. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pelakasanaan 

proyek. 

3. Bagi institusi (Jurusan Teknik Sipil UMM), sebagia penambahan ilmu 

dalam disiplin manajemen proyek konstruksi teknik sipil untuk 

mengoptimalkan manajemen proyek konstruksi dengan menggunakana 

metode Duration Cost Trade Off  (DCTO) yang akhirnya dapat diharapkan 

akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan, 

serta solusi untuk mengatasi keterlambatan atau percepatan terhadap 

jadwal yang direncanakan. 

 

 


