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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 

22 rumah susun (rusun) di Provinsi Lampung selama periode 2015 – 2018. Rusun 

tersebut diperuntukkan bagi santri, mahasiswa, dan aparatur sipil negara (ASN).  

Kementrian PUPR dengan gencarnya membangun Provinsi Lampung dengan 

tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan turut hadir dalam mendukung 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya terhadap santri dan 

mahasiswa dalam menimba ilmu. Tujuan tersebutlah yang kini menjadi fokus 

utama pemerintah dalam membangun Provinsi Lampung. Penyelesaian rusun di 

Provinsi Lampung berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan 

proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Perlu adanya pengolahan 

yang baik guna mengatasi kendala diberbagai proyek tersebut. Karena disamping 

mendukung pertumbuhan ekonomi disitu juga harus memperhatikan suatu 

pengelolaan suatu proyek. Pengelolaan tersebut yang dikenal adalah manajemen 

proyek.  

 

Definisi manajemen proyek menurut Project Management Institute (PMI) “the art 

of directing and coordinating human and material resources throughout the life of 

a project by using modern management techniques to achieve predetermined 

objectives of scope, cost, time, quality, and participating objectives “.Pengertian 

Manajemen Proyek menurut Budi Santoso (2003), Manajemen Proyek adalah 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan 

sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu 

tertentu dengan sumber daya tertentu. Dan pengertian Manajemen Proyek 

menurut Ervianto (2005), Manajemen Proyek adalah semua perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) 

hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat 

waktu, tepat biaya dan tepat mutu. Jadi, dapat diketahui pengertian Manajemen 

Proyek dari beberapa para ahli tadi yakni, manajemen proyek merupaka  
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rangkaian kegiatan mengarahkan, mengooridinasikan dan mengendalikan sumber 

daya yang ada dengan mempunyai tujuan, mutu dan waktu yang ditentukan. 

Dalam proses mencapai tujuan suatu proyek, telah ditentukan batasan yang biasa 

dikenal dengan sebutan triple constraint yaitu besar biaya (anggaran) yang 

dialokasikan, jadwal (waktu), serta mutu yang harus dipenuhi.  

 

Parameter suatu keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana pihak 

manajemen proyek dapat mengolah triple constraint tersebut. Namun, pada 

pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan banyak ditemukan suatu masalah yang 

menyebabkan triple constraint tersebut tak terkendali. Masalah dapat berupa 

biaya yang terkadang menjadi overbudget, jadwal pekerjaan yang sering 

mengalami keterlambatan, dan mutu yang tidak tercapai. Solusi untuk mengatasi 

itu semua ialah dengan adanya manajemen biaya, waktu dan mutu yang baik. 

Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan harus diukur secara menerus penyimpangannya terhadap rencana, 

guna mengetahui penyebab dan mengetahu solusinya. Pengendalian biaya dan 

waktu yang baik diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek dengan tujuan 

agar suatu proyek dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 
  

Enam dari sepuluh proyek rumah susun mengalami keterlambatan pada tahun 

2018 dan 2019 di Lampung, sehingga perlu dikaji penyebab keterlambatan proyek 

rumah susun tersebut guna meminimasi keterlambatan proyek sejenis ditahun – 

tahun mendatang. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apa saja yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan 

proyek rumah susun?  

2. Bagaimana implementasi lapangan terkait faktor dominan penyebab 

keterlambatan proyek rumah susun dan alternatif tindakan pencegahan 

terhadap penyebab keterlambatan proyek rumah susun tersebut? 
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1.3. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyebab keterlambatan 

Proyek rumah susun di provinsi Lampung pada tahun 2017/2018 dan mengetahui 

bagaimana mengatasinya. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini mengambil studi kasus Proyek Pembangunan Rumah 

Susun 5 (RSN.18.05) dengan analisis berdasarkan data laporan mingguan dari PT. 

USAHA PRATAMA SARI  selaku kontraktor dengan diketahui CV. JAIM DAN 

REKAN selaku konsultan supervisi di Balai Latihan Kerja Lampung. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Akademis 

A. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu 

karya penelitian baru yang mendukung dalam pengembangan sistem 

pelaksanaan kontruksi 

B. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam ilmu manajemen 

khususnya dalam hal yang berkaitan dengan waktu pada pelaksanaan 

proyek.   

C. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ataupun pembuat dalam penelitian yang sama. 

 

2. Praktis 

A. Bagi penulis 

Dapat mengetahui progres pekerjaan selama pelaksanaan proyek, 

mengetahui faktor keterlambatan proyek, dan melatih berfikir kritis 

dalam mencari solusi keterlambatan suatu proyek. 

B. Bagi kontraktor 

Dapat menjadi bahan pengimplementasian dalam mengidentifikasi 

faktor keterlambatan pada proyek rusun selanjutnya.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

5 (lima) bab, yang secara umum terdiri sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian tugas akhir ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai ruang lingkup dari 

pengerjaan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan sebagai acuan 

pelaksanaan penelitian dan juga contoh penelitian dari penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab  ini menjelasakan tentang tahap – tahap penelitian tugas akhir secara 

garis besar, serta data – data yang akan menjadi input pada penelitian tugas akhir. 

BAB IV DATA PROYEK 

Pada bab ini menyajikan data proyek dan mendeskripsikan kendala yang terjadi di 

lapangan. 

BAB V HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan diskusi terhadap hasil yang 

diperoleh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, maupun tabel. 

Diskusi terutama diarahkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan didasarkan pada 

hasil penelitian dan diskusi pada bab sebelumnya dan juga harus mengacu pada 

tujuan penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk perbaikan penelitian dan 

sebagai lanjutan dari penelitian dengan sifat dan arah yang jelas. 

 


