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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas proyek bisa dimaksudkan sebagai suatu aktifitas temporer yang 

berjalan pada periode masa tertentu dengan penentuan resource dan ditujukan 

untuk melaksanakan tugas yang targetnya telah digariskan dengan gamblang. Tugas 

tersebut bisa berupa membuat produk baru, membangun pabrik atau melakukan 

pengembangan dan penelitian. Kegiatan proyek mempunyai perilaku dan dinamika 

yang khusus atau spesifik. Oleh karena itu agar dicapai hasil yang efektif, maka 

untuk berbagai aspek pengelolaannya diperlukan penerapan teknik dan metode 

yang khusus pula seperti perencanaan dan penyusunan jadwal proyek. 

Namun dalam pelaksanaan proyek terkadang terjadi ketidaksesuaian antara 

perencanaan dengan kondisi existing di lapangan yang disebabkan perubahan 

situasi di proyek, pengaruh faktor cuaca, perubahan desain, material atau peralatan, 

kurang memadainya kebutuhan pekerja, kesalahan perencana atau spesifikasi. 

Apabila keterlambatan terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi ini maka pihak 

kontraktor sebagai pelaksana harus memberi solusi atas keterlambatan tersebut. 

Serupa halnya dengan penyusunan dan perencanaan jadwal proyek, maka 

diperlukan teknik dan metode yang spesifik agar tercapainya suatu pengendalian 

proyek yang efektif. Untuk tujuan tersebut disusunlah teknik dan metode 

pengendalian kegiatan proyek dari berbagai aspek, yang termasyhur di antaranya 

adalah Earned Value Concept atau Konsep Nilai Hasil untuk jadwal, kinerja dan 

biaya, Analisis Varians untuk jadwal dan biaya, Kriteria Sistem Pengendalian 

Jadwal dan Biaya (SC/CSC) untuk kinerja terpadu, jadwal dan biaya, serta Value 

Engineering atau Rekayasa Nilai untuk penghematan biaya yang didasarkan atas 

fungsinya. 

Pada tugas akhir ini, penulis melaksanakan studi kasus pada proyek 

pembangunan Neo Condotel By Aston, Kota Batu. Karena terjadinya keterlambatan 

pada pelaksanaannya maka proyek tersebut dipilih sebagai objek penelitian. Penulis
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bakal melakukan analisis pengendalian proyek dengan membandingkan 

penambahan jam kerja lembur. Metode Time Cost Trade Off atau pertukaran antara 

waktu dan biaya adalah metode analisis yang akan digunakan. Metode ini bertujuan 

mempersingkat durasi implementasi proyek dan menganalisis pengaruh waktu 

dapat mempersingkat dengan penambahan biaya terhadap kegiatan yang dapat 

dipersingkat durasi waktu pelaksanaannya sehingga dapat diketahui biaya yang 

paling minimum dan percepatan yang paling maksimum. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan ini  maka  bisa  dirumuskan  permasalahan 

seperti berikut : 

1. Berapakah Durasi Pelaksanaan atau Implementasi setelah dilakukan 

percepatan atau crashing dengan menggunakan Metode Time Cost 

Trade Off pada perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu? 

2. Berapakah anggaran biaya pekerjaan akibat percepatan atau 

crashing durasi proyek dengan ditambahnya jam kerja lembur pada 

perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu? 

3. Bagaimana perbandingan anggaran biaya sebelum dan setelah 

dilakukannya percepatan penambahan jam kerja lembur pada 

perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar studi ini mendapatkan hasil optimum, maka berikut batasan masalah 

yang diambil : 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Neo Condotel By 

Aston, Kota Batu. 

2. Proyek mengalami keterlambatan sehingga dilakukan perencanaan 

percepatan dengan metode time cost trade off analysis. 

3. Penjadwalan yang direncanakan berdasarkan data sekunder dari 

perencanaan pembangunan Neo Condotel By Aston, Kota Batu. 
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4. Percepatan durasi proyek dilakukan dengan membandingkan durasi 

normal dan durasi percepatan sampai masa akhir proyek. 

5. Percepatan durasi proyek dilakukan dengan penambahan jam kerja 

selama 4 jam. 

6. Perencanaan percepatan dilakukan terhadap pekerjaan yang belum 

dikerjakan dengan sisa volume berdasarkan kurva s. 

7. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya langsung. 

8. Perhitungan upah pekerja dan harga bahan menggunakan harga 

bahan dan upah dari sumber lain dan milik kontraktor pelaksana. 

9. Eskalasi harga tidak diperhitungkan. 

10. Penggunaan perangkat lunak Microsoft Office Project atau Microsoft 

Office Excel sebagai alat bantu pengerjaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari  rumusan  masalah  maka  penelitian ini mempunyai tujuan seperti 

berikut : 

1. Mengetahui Durasi Pelaksanaan setelah dilakukan percepatan atau 

crashing dengan menggunakan Metode Time Cost Trade Off pada 

perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu. 

2. Mengetahui anggaran biaya pekerjaan yang dibutuhkan akibat 

percepatan atau crashing durasi proyek dengan ditambahnya jam 

kerja lembur pada perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu. 

3. Mengetahui perbandingan anggaran biaya sebelum dan setelah 

dilakukannya percepatan penambahan jam kerja lembur pada 

perencanaan Neo Condotel By Aston, Kota Batu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat seperti : 

1. Dapat memberi informasi kepada pihak proyek tentang kegiatan-

kegiatan kritis sehingga dapat mengurangi penundaan penyelesaian 

proyek konstruksi. 

2. Menambah wawasan dalam bidang penjadwalan proyek khususnya 

konstruksi 


