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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi yang mulai berkembang di Indonesia membuat terdorongnya 

pembangunan Gedung-gedung baru. Hal ini menjadikan kesempatan dan 

keuntungan untuk para kontraktor sebagai pelaku penyedia jasa konstruksi. 

Kontraktor yang bersifat perseorangan ataupun badan usaha adalah penyedia jasa 

konstruksi yang memiliki tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dalam hal pekerjaan 

proyek konstruksi pembangunan Gedung. 

Sebagai orang atau badan usaha yang ahli sebagai penyedia jasa konstruksi 

dalam pembangunan proyek Gedung kontraktor selalu terikat dengan kontrak 

tertulis dengan yang memiliki proyek yang dikerjakan. Sebagai orang atau badan 

usaha yang memiliki profesi sebagai kontraktor tentunya wajib memiliki dasar atau 

keahlian yang luas dalam bidang pembangunan, memiliki modal ilmu tentang 

Teknik sipil, mekanikal, Teknik arsitek, elektrikal, dan lanskap yang baik. Selain 

keahlian dibidang Teknik kontraktor juga harus memiliki keahlian dalam hal 

majamen keuangan. Diharapkan dengan ilmu-ilmu diatas yang dikuasai dapat 

diperoleh hasil yang sesuai dengan bangunan yang direncanakan. 

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam 

bidang-bidang teknik sipil adalah tuntutan bagi semua kontraktor agar bisa bersaing 

dengan kontaktor lain yang mempunyai pengalaman serta track record yang 

panjang. Dengan memilikinya sumber daya manusia (SDM) yang baik maka  

pekerjaan akan menperoleh hasil yang baik dan berkualitas dengan inovasi-

inovasinya di bidang konstruksi serta dihasilkan pekerjaan yang sesuai, berkualitas 

sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui bersama. 

Dunia konstruksi di Indonesia saat ini perkembangannya terbilang 

mengalami kemajuan meskipun perkembangan tersebut tidak terlalu signifikan. 

Berdiri dan bertambahnya gedung-gedung dan perumahan-perumahan serta 

properti lain masih menjadi daya tarik didunia usaha properti dengan adanya data 

bahwa marketing perumahan dan apartemen masih mencatat penjualan yang cukup 
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baik. Hal ini mampu menjadikannya persaingan diantara para pengusaha 

konstruksi, mulai dari itu perusahaan BUMN sampai swasta.  

Proyek merupakan sebuah kegiatan proyek yang memiliki jangka waktu 

terntentu terhadap pengalokasian sumber daya yang terbatas, untuk melakukan 

tugas tersebut yang telah ditentukan. Proyek merupakan penggabungan dari 

beberapa sumber daya, yang dihimpun dalam suatu badan organisasi yang bertujuan 

mencapai sasaran yang ditentukan. Aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan di 

proyek seperti memperbaiki atau membangun fasilitas sarana prasarana seperti 

jembatan, gedung, jalan dan sebagainya, sampai aktivitas berupa penelitian serta 

pengembangan. ( D.I Cleland dan W.R.King, 1987 )  

Dalam proyek pembangunan kontruksi suatu Gedung terdapat aspek yang 

tidak bisa dipisahkan antara keduanya, yaitu manajemen kontruksi. Majamen 

kontruksi memiliki peranan penting dalam suatu proyek, hal ini diperlukan untuk 

meminimalisir gangguan-gangguan atau masalah yang timbul dikemudian hari, 

manejemen kontruksi dilakukan untuk mendapatkan pengerjaan yang terarah dan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Seringnya kendala dalam sebuah proyek 

kontruksi karena diakibatkan keterlambatan pengerjaan, hal ini mengakibatkan 

membengkaknya anggaran biaya terhadap suatu proyek kontruksi. 

Manejemen kontruksi  mengatur aktivitas dalam suatu proyek diantaranya 

merencanakan anggaran biaya, mengatur penjadwalan aktivitas proyek, 

menentukan alokasi sumber dayanya, serta dalam skripsi ini penulis ingin 

menyertakan penjadwalan material yang ditentukan waktunya dalam mingguan. 

Penjadawalan material ini diperlukan agar material yang diperlukan saja yang 

berada di lokasi proyek tersebut. Hal ini untuk menghindarkan bertumpuknya 

material dan memudahkan dalam mengelola material, serta untuk menhindarkan 

kerusakan material akibat terlalu lama disimpan dilokasi proyek, tentunya hal ini 

akan beradampak kerugian apabila material yang telah ditetapkan dalam anggaran 

proyek harus rusak. 

Studi ini dilakukan pada proyek Gedung kecamatan pungging yang berada 

dikabupaten mojokerto. Dari uraian diatas maka dibutuhkan studi alokasi biaya, 
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waktu dan penjadwalan material serta alokasi sdm pada proyek pembangunan 

Gedung kecamatan pungging kabupaten mojokerto. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat permasalahan yang 

bisa dirumuskan diantaranya sebagai berikut : 

1. Berapa besar jumlah kebutuhan anggaran/biaya pada proyek Gedung 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ? 

2. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 

pembangunan  Gedung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ? 

3. Berapa sumber daya manusia yang diperlukan untuk tenaga kerja di 

proyek Gedung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ? 

4. Berdasarkan penjadwalan material, berapa anggaran belanja material 

paling besar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menghitung kebutuhan anggaran biaya pada proyek Gedung 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto  

2. Merencanakan aktivitas pekerjaan proyek agar selesai tepat waktu. 

3. Mengetahui sumber daya manusia yang diperlukan untuk proyek 

Gedung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 

4. Merencanakan pendistribusian material dengan baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini manfaat agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman dalam memanajemen kontruksi terutama dalam mengalokasikan biaya, 

waktu, sumber daya manusia serta penjadwalan material. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam skripsi ini diperlukan Batasan masalah yang bertujuan untuk 

menghindari melebarnya permasalahan yang akan dibahas, dan Batasan-batasan 

masalah antara lain : 



4 

1. Proyek yang digunakan dalam studi ini adalah Gedung Kecamatan

Pungging Kab.Mojokerto

2. Perencanaan difokuskan pada pada Analisa biaya, pengendalian jadwal,

pengalokasian sumber daya manusia serta penjadwalan material.

3. Harga satuan bahan yang dipakai adalah harga satuan bahan

Kab.Mojokerto tahun 2018.

4. Program yang dipakai dalam pengerjaan skripsi ini adalah software

Microsoft Project

5. Analisa hanya dilaksanakan pada pekerjaan sipil dan arsitektur.




