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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam setiap kegiatan proyek membutuhkan koordinasi antara waktu dan 

biaya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan hubungan waktu dan biaya sejalan 

dengan durasi pekerjaan proyek tersebut. Semakin lama durasi proyek berjalan, 

maka akan menyebabkan semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan. Sehingga 

hal ini menjadi beban kepada pelaksana proyek. Dalam proyek, setiap keterlabatan 

penyelesaian berarti pihak kontraktor diharuskan membayar denda kepada pemilik 

proyek, dimana jumlah denda yang dibayarkan tidak sedikit. Keterlambatan proyek 

juga mengakibatkan menurunnya kredibilitas kontraktor karena dianggap tidak 

mampu menyelesaikan proyek yang sudah disepakati. Sehingga diperlukan 

penjadwalan dan perencanaan agar semua pekerjaan yang sudah direncanakan 

selesai sesuai dengan waktu rencana. 

Dalam setiap pelaksanaan proyek tidak lepas dari kendala, salah satunya 

adalah keterlambatan. Banyak hal dapat menjadi penyebeb terjadinya 

keterlambatan proyek. Diantaranya adalah faktor alam, ketersediaan bahan, 

perubahan desain, dan kesalahan yang mengakibatkan kegagalan struktur. Seperti 

yang terjadi pada Proyek Pembangunan Gerbang Tol Probolinggo Timur ini, 

penyebab keterlambatan adalah karena adanya perubahan desain arsitektur yang 

diminta PT. Waskita Karya selaku pemilik proyek. Dari hal tersebut maka akan 

mengulur waktu pekerjaan yang sudah direncanakan. Maka dengan hal ini 
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menyebabkan target penyelesaian proyek berjalan mundur, sehingga semakin 

menambah durasi pekerjaan. 

Selain itu penambahan alat penunjang kerja dan mengubah metode kerja 

dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan durasi pekerjaan. Dengan adanya 

penambahan metode kerja dan alat penunjang kerja serta menambah jumlah sumber 

daya manusia diharapkan mampu untuk mengejar ketertinggalan progres. Tetapi 

dengan penambahan sumber daya manusia maka akan mempengaruhi biaya proyek. 

Oleh sebab itu, perlu mempelajari bagaimana jaringan kerja yang baik yang 

memiliki hubungan efisiensi waktu dan biaya. Analisis pertukaran waktu dan biaya 

disebut sebagai (time cost trade off) (Rani, 2014, p.2). 

Melakukan percepatan pekerjaan bisa dijadikan solusi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan cara 

sembarangan. Jika melakukan percepatan maka hal ini akan menambah biaya yang 

tidak sedikit. Untuk itu, untuk melakukan percepatan harus memperhitungkan 

segala aspeknya dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan 

selesai dengan tepat waktu dan anggaran yang dikeluarkan tidak berlebihan. Namun 

dengan adanya percepatan proyek ini harus tetap memperhatikan kualitas dan mutu 

struktur bangunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa durasi waktu yang bisa diperoleh untuk penyelesaian keterlambatan 

proyek Gerbang Tol Probolinggo Timur menggunakan metode time cost 

trade off?  
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2. Berapa biaya optimal yang dibutuhkan dari hasil mempercepat durasi dan 

besaran biaya denda yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan proyek 

gerbang tol probolinggo timur dengan metode time cost trade off? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui waktu yang optimal dalam memperhitungkan durasi 

proyek pada pekerjaan Gerbang Tol Probolinggo Timur di Kabupaten 

Probolinggo 

2. Untuk mengetahui biaya optimal crash dan biaya denda yang diakibatkan 

keterlambatan pada proyek pembangunan Gerbang Tol Probolinggo Timur 

di Kabupaten Probolinggo 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan solusi kepada pelaksana proyek agar bisa menjadi masukan 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

2. Menjadikan penelitian ini sebagai media penunjang pembelajaran 

mahasiswa teknik sipil Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pekerjaan Gerbag Tol Probolinggo 

Timur di Kabupaten Probolinggo. 

2. Proyek ini mengalami keterlambatan sehingga dilakukan perlu dilakukan 

percepatan dengan metode time cost trade off analysis 
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3. Percepatan dilakukan dengan melakukan perubahan jam kerja dan 

menambah sumber daya manusia 

4. Perhitungan satuan upah pekerja dan harga bahan menggunakan acuan 

dari kontraktor. 

5. Penelitian percepatan mengacu terhadap sisa volume pekerjaan yang 

belum terelaisasikan  

 


