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lt execution pro.ess aJ d prcjett oJconstruction ofbuilding deNelapne t, sta lion idea ofup to
J'inishinq ofa prcject, wil ahvars inluenced b) prerious actirily, thal is sta fron idea and
pla ning which haw been planned, as its NcuIi.n suidance process the the executio , will be
rclated/rclevant al\|ays wilh the expe se, tine and qualit, J+on itsef canstruction Far thot
prcsunahly requte ta pedom of rcsearch for the prablen of erpen.'e pelfarnance, of a
prcject This t$earch taryel is ta knaw the relation anong erccutian ofconsttuctiok prcject to
petfomance afproiect expense, dnd perlormance ofpnject tine This rcsearch is expected bt
be of benejt to sene senice, and ditect related other paiy with the project orya izer, so that
prcject petfomance of below On d ty Crcate the Masteryiece and Planolog,, of Protnce of
Central Jba and tnproted latet on dqr This rcsearch use the prolect data whrch hare been
executed by givira kuesio er an.l inteflie'| ds a neans ofdata calle.ling The Kuesionet passed

to a rcspo det, that is b technical decutor Area AtahAe the Building and Ent,iro nentol Or
dut, Create the Masterptece and Planolosr ofcentral Jaw Prctince, that nanage Bank Jateng
de,/elopnent ofi.ce Prcgrum the SPSS 16 used ta onalyse the data by regresi nethod Bachtaftl.
Untit Lan sunned b), ?etfot ance cost inlluen ed br main u it ptice analisis dpploprtutenets
wotk, wo* sehlene t tine a..elerctian, anLl prccede ce petfamance inplementution, will
tnprcw p?tfumance cost.

Key)o td : ML! na gen e n t C on s t ruc tion.

Pada proses pelaksanaan suatu proyek konsrruksi pembangunan gedung, rnulai dari ide sanrp0i

dengan selesainya suanrproyek, akan selalu dipengaruhi oleh kegiatan sebelunnya, yaihr mulai
da.; ide dan perencanaan yans telah drencarakan. sebagai pedo an pelaksanaannya proses
pelaksanaan lersebul, akan selalu rerkait dergan biaya, waktu dan kualitas dari konstruksi ifir
serdiri. Untuk ihr kiranya perlu diadakannya penelitian unluk masalah kineda biaya,
pelaksanaan suatu p.oyek- Tujxan penelitiao ini adalah untuk meogetahui hubunsatr antara
pelaksanaan proyek konstruksi terhadap kinerja biaya proyek Penelitian iDi diharapkaLl

bermanfaat bagi penyedia jasa, dan pihak-pihak lain yang terkait langsuDg dengd pengelola
proyek, sehingsa kineda proyek-proyek dibawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi
Java Tensah dan ditingkatkan dikemudian hari Penelitian ini menggunakan data data proyek
yans ielal dilakranakan dergan cara memberikan laesioner dan vawancara sebagai alai
pengunpulan data Kuesioner tenebut diberikan kepada responden, yaitLr kepada pelaksana

teknis pada Bidang Tata Bangunan da]l Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Propinsi Jawa Tengah, yarg mengelola pembangunan kantor Bant Jareng Program SPSS 16

digunakan untuk menganalisa dala dengan regresi metade Bacl ,ard Sehjngga dapat

disinpxlkan knerja biaya dipengaruhi oleh kesesuaian analisa harsa satuan pekerjaan uiama,
perccpatan rvaktu pcnyelesaian pekedaan. dan kinerja pclaksanaan prakualifikasi,
mennrgkatkan kiDerja biaya

Ketanrl : Managa, ent Cons ttuctio

'I. PIINDAHI]T,I]AN

Dolarmeu Pelaksanaan sebagai alat pengedalian proyek dipcrlukan un menganiisipasi
peryimpangan penyinpangan yang dapat ter:adi dengan memberikan sualu peringaian dini
(early worning), bahwa seberapa preslasi pekelaan yang harus dicapai pada suatu lvallu
tcnentu mclalui standar acuan yang dipakai scbagai dasar pengukwan, sehingga apabila terjadi
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Pelaksanaan Konstruks i td hr.l,n

penyimpangan, tindakan perbaikan ( coftectNe action ) dapat dilal(ukan scbelum tedadi
masalah yang lebih serius (Oberlender,l993).

Perkembangan lalu industu konstruksi di Indonesla berkembang pesat dengan masuknya
berbagai teknologi pelaksanaan proyek, untuk mengimbanginya cliperlukan penehtian-penelitian
yang meneliti perihal manajemen biaya, mutu danwaku agar diperoleh hal yangpalilg efisien
Untuk mencapar hasil yang diharupkan diperlukan langkahJangkah untuk menciptakan pola_
pola pengendahan, untuk mengetahui apakah pelaksanaan prcyek masih tetap pada ja[rmya
(Dipohusodo, 1996 ).

Kineda proyek merupakan bagaimana cara keda proyek tersebut dengan membandingkan
hasii keda nyata dmgan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak
owner dan kontraktor pelaksana (Suharto 1995

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyelenggaraan KoDstruksi
Prcyek konstruksi dimular sejak tinbulrya prakarsa dan pemiliknya untuk membangun,

yang dalam proses selalljutnya akan melibaikan dan sekaligus dipengaruli oleh pedlaku
berbagai unsnr seperli : konsultan, kontraklor dan tennasuk pemiliknya sendiri
(Djpohusodo 1996).

Pelaksanaan suatu proyek pada dasamya adalah proses merubah sumber daya dan &na
tertentu secam tercrganisasi mcnjadi suatu hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan
tujuan dan harapan-harapan awal, kese uanya harus dilaksanakan dalam.jangka waku
tertentu

Pro),ek dapat diartikan sebagai satu kegiaten sementara j/ang bcrlangsung dalamjangka
waku yang terbatas dengan alokasi surnber daya terrentu dan dirnaksudkan unruk
melakasanakan tugas yang sasararulya telah digariskan dengan jclas (Suharto 1997)
Kegiatan proyek konstruksi bangunan gedung baru pada umrmnya memiliki tahapan

tahapan perkembangan yang masing-masing iahapan mempunyai beberapa kegiatau yang
donrinan sesuai dengan pedorran teknis pcmbangrDan bangulan gedung Negari
Deperten€n KIMPRASWIL tahun 2002

2.2. Pengadaan Jasa Konstruksi
Sistem pengadaanjasa dan komtruLsi yang diatur dalam perpres No 54/2010 yaitu:

2.2 I Pclelangan Umum
Pelelangan umum adalah pelelangan secara te.buka, artinya dapat diikuti olch
rekanan yang tercanhxl da]am Daftar Rekanan Nfampu(DRNI) sesuai dengan brdang
usaha, mang lingkup, atau klasifikasi kemampuanya.

2.2.2 PelelanganTerbatas
Pelelangan terbats adalah pejangan yang hanya diikuti oleh rekanan tedcnhr.
sekuang-kurangnya lilna rckanan yang tercanturn dalam Dafta. Rekanan
Te$eleksi(DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercarat clalam DRM sesuai
dengan bidang usaha, ruang lingkup, atau L-ualifikasi kemampuanya.

2 2.3 Pemilihan Langsung
l'emilihan langsung adelah pelaksanaan pengadaan tanpa melalui pelelargax umu
atau pelalangan terbatas Dilakukan dengan nerrbandirgkan sel-urang kurangnya
tiga penawar golongai ekonorni lemah yang tercatat dalam DRM sesuar dengan
bidang usaha, ruang linekup, arau krlatlfikasi kernampuarnya.

2 2 4 Penunjukar Langsung
Penuniukan langsurg adalah pclaksanaan pengadaan barang ataujasa yang dilakukan
di antata rckanan golorgan ekolo ri ]enuh tanpa melalui cara peiangan atau
pemilrhan langsung

2.3. Penyusunan Dokumen Lelang
Dalam men).Lrsun dokumen lclang perlu ditetapkan rencana kerja dan syarat-syarat

pengadaar jasa konstruksi temasuk syarat-syarat lelang, taracara penilaian serta perkiraan
bjaya (OE) Dokurnen leiang rersebut mencenDinkan keirrginan penilik dalan rangka
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mel1rrlih dAn rrerldapatkan kontraktor yang dianggap numpu unluk diserahj tugas dan
tanggurg jawab untuk melaksarakan implementasi fisik proyek Dokumen lelang untuk
pekedaan konstrxksi disiapkan oleh konsoltan perencana atau dapat juga oleh pejabat
irstansi teknrs yang ditunjuk (Dipohusodo,l 996)

2.:1. Dokumen Kontrak
Kontrak pembangunan konst.uksi yang lengkap, akan mengandung ha1-hal sebagai bedlut:

"(Soehato, 1995)"
2 4.1. Adanya pasal-pasal yang melindungi kepeutingan penilik terhadap kemungkinan

tidak tercapainya sasaran proyek, disebabkan oleh sesuatu yang nenjadi tanggung
jawab kontrakor

2.4 2 Adanya pasal pasal yang memperhatikan hak-hak kontr akor-
2.4.3 Membeikai keleluasaan kepada pemilik untuk dapat meyakni tercapainya sasaran-

sasaran prcyek tenpi mencampuri tanggung jawab kontrakor FIal ini dijelaskan
dengan memberi kesempatan pemantauan dan pengawasan yang luas sewaku
proyek sdang berjalan, seperd laporan berkala, pengetesan, uji coba dan lain-lein

24.4. Penjabaran yang lelas akan segala sesuatu yang diingirkan oleh pemrhk, seperti
delndsi lingkup kerja, spesifikasi rnate.ial, dan peralatan serta kondisi aspek
komcrsial

Kinclja menrjuk kepada tingkat keberhasilan dalam nelaksanakan tugas seta kemampuan
ultuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kinerla dinyatakanbaik dan suksesjika rujuan
yang dingiltan dapat tercapai dengan baik (Ca.r R I 1993 )

2.5. Kineria Proyek.
Kinerja merujuk kepada txlgkat keberhasilar dalam rrelaksanakan lugas sefla kcmarrpuan
untuk mencapai lujuan yarg lelah drtetapkar Kinerja dinyatakan baik dal1 sr.&ses jika tujuan
yang diinginkan dapat tercapai deugarbaik (Carr R.I 1993 )
Kjnerja biaya adalah mernbandirgkan antara biaya yang telah disepakati antara owner
dengan konlrakor dengan biaya aklual penyelesaian prcyek, bila proscnlasenya nlaki kecil
maka kinerjanya makin baik
Menurut Dipohusodo (1996), proses pengendalian kinerja dalam pelaksarraan proyek
konstruksi secara umumterdin dai 3 langkah pokok, yaitu:
1. Menetapkan slandar kinerja. Slardari dapat berupa biaya yang dianggarkan danladwal
2 Menguku knelja terhadap standar dengan talan membandingkan antam perlonnahsi

aktual dcngan standar peformarNr. Hasil pekerjaan dan pengeluaftn yang tclah teladi
dibandingkan denganjadwal dan braya yang telah direncanakan.

3. Nlelaklkan tindakan koreksi apabila terjadi penyxnpangan terhadap standar yang telah
ditetapkan

3. NIETODE PENELITIAN
Metode yang akan diguukan dalam penelitian i bersifht 'Stalistika Diskriptif', yaitlL

peDgumpulan data yang drperoleh dari hasil pendataan di lapangan atau di laboratoriurl
(Isnnyati,2003) Maka dad setiap sampel proyek pembangunan yang ada di kantor Dinas
Cipta Karya dan lata RuaDg Provirsi Jawa-Tengah di Senurang tersebut dapat diambil data-
data yans diperlukan

Dengan metod.: penelitian tersebut, rnaka penelitian dilakukan secara kuantitatrf dan
kualilalil, dihampkan akan diperoleh data yarg akxrat tenlang sebenpa bcsar pengaruh
kualitas pelaksalaan ierhadap knrerja waku proyek p|da prcyek proyck dr Dxlas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Ja$,a Tengah Senarang besena pelyebab-penyebab yang
timbul untuk menyeLesarkan masalah yang dihadapr Penyebfb penyebab yang ada dianalisa,
dipecahtan dan dlcarikan jalan keluam-va, dan dicoba rnen)'usun dan rnencari hal hal yang
berhuburgen crat atau berkaitan antara bcsar kirler.ja deng.n hralitas pelaksanaan

3.1, Telinik Pcrgumpulan Data
Teknik pcngumpular data yang akan dilaLlkal dengan cara

Prosidl.p SNS'f ke i Trlr|r ,014
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3.1.1. Data Primq
Data pdher adalah pengambilan clata secara langsung yatrg berhubungan dengan
responden detrgatr cara memb beberapa pertanyaan yang belupa kuesioner dibuat
untuk memp leh data primer yang disusun berdasarkan parameter-parameter analisis
yang drbutuhkan dan relevan sesuai dqrgan maksud dan tujuai dari penelitian ini.
Kuesioner atau daftar pertanyaan ini diberikan kepada responden-responden yang
rcpresentative dari tujual penelitian. Responden yang menjadi obyek penelitiatr ini
adalah Pengelola Teklis dan Analisa TekDis di lingkungan kantor Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Jawa-Tflgah Semarang, Fng melaksanakan proyek mulai
dari tahun 200E sampai dergan taiull 2013, dengan nilai proyek di atas Rp
2.000.000.000,-.

3.1.2. Data Sekrmder
Data sekunder ini didapat dari laporan akhir p konstruksi yang sualah

diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa-Tengah
Semarang. Studi kepustakaan ini dilalcutan rmtuk eroleh teod-teod, konsep-
konsep, variable-variabel dari catatan, transkrif , buku dan lain sebagainya guna
mendukung dan memperkuat penelitian hi .

3- 1.3. Telmik P€ngolahan dan Analisa Data
Pe[golahan dan Analisa Daia
Analisa data dila.kftan dengan analisis statistit agar hasil analisa dapat menyajikan
suatu ukuan yatrg dapat mesifatkan populasi, ataupun menyatakan variasinya dan
gambaran kecenderungan dai variable serta m€nguji hipotesis yang dirumuskan
(Nasn, 1988)
Pembuatan Model
Model penelitian ini dibuai berdasarkan mfoffHsi atau data yang drdapat perihal
variabel-variabel kineda proyek ( Y ) yang dilaksanakan kontakor yang dianggap
m uoyai hubrmgan langsung maupun tidak lang$mg dengatr bentuk liiier dellgan
parameter ( X ) yang mencerminkan kualitas pelatsanaan yang diuji pada talap
konstruksi

Y ( Kinerja Biaya ) %

Yo:F(Xrin)

Kualitas Delaksanaan 1x;.)

Gambar.3.2. Model Hubungan Matematis Kinerja Biaya T€rhadap Kualitas Pelakstnaan

Hubungan tels€but diatas dapat dinyatakan dalam bentuk tungsi sebagai berikut:
Yo = F(Xi;o)
Y = Kinerja Proyek, terhadap biaya
Dan gambar 3.2 diatas dapat diketahui bila pelaksanaan semakin baik, maka kineja prcyek sernakin
menmgkat.
P = Jenis variabel kineda proyek
X = Variabel par"meter kwalitas pelaksanaan proyek di lapangan sesuai pammeter L:ualitas

dokumen pelaksaraan.
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i,r
d

GI

i,k = Jenis vadabel paramerer kualitas dokumen pelaksanaan yang ke i dan terkait dengan yang

ke k.

= Lokasi sampel p.oyek yang ke j dan terkait dengan yang ke I
= Identifikasi Vanabel Penehtran

Nihi Korelasi Peafiot r Antad Va lbel Bebas

Terha Kineria Biava P
No Variabel UrAinn Kegiatan

1 x, Analisa halea satuan pekerjaan utama 0,761

2 X. Waktu Denvelesaian pekeiaan 0.q61

3 Xl Kirerja pelaksanaan pr clLfikasi 0,162

Prosiding SNST ke 5 Tahun 2014
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Sumber : llasrl olahan ilata primer

Analisis mterkorelasr dilakukan uniuk mengetahui besamya hubungan interkoreltsi r antara

variabel bebas yang satu terhadap variabel bebas lai 1ya

Setelah didapatkan variabel-variabel bebas yang memenuhi persyamtan nilai korclasi ' > 0'632

terhadap variabel terikat, s€lanjutnya terhadap varrabel variabel te'sebu! dilakukan pengukuan

kekuar; hubungan antara vari;be1-variabel tersebut dengan cam analisis interkorelasi- Hal ini

dimaksudkan aplbLla antar variabel-variabel lersebut ierjadi hubungan irterkorelasi dengan

pengenian saling mempengaruhi saru sama larnnya dan variabel-variabel tersebut langsung

aie;"ok- t"tugui variatei pada persamaan yang dihasrlkan' maka mempunyai resiko akan

teq:adinya ganglran (noisel ierhaclip stabllitas model, sehingga dapat mengurangi asumsi lrrier

ini"p""t""-"" ii" 
'""n 

gonngi real irynilicant linat of i tzryretation dari model vang terbuat dad

4. ANAIISIS DAN PEMBAIIASAN
4.1. Input Data

ilasil tabulasi data diformat untuk digunakan sebagi input data dan proses analisis yang

meng n prcgam SPSS 16 Fonnat hasil tabulasi data yang digunakan sebagai input tersebul

terai-ri dari kineria waktu proyek sebagai 2 variabel terikat yang dipengaruhi oleh 16 variabel

bebas dari 10 sampel proyek yang telah ditelitt. sebagar bedkui :

Kineda Biaya : i4oael hubungan antara kualitas pelaksanaan dengan kinelja blaya proyek'

4.2. Analisis Reliabilitas
Analisis ini dil an untuk mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang

neng skala, kuesioner, atau angket Maksudnya untuk mengetahui apakah alar ukur

terseiut akan mendapatkan pengukuran yang teiap konsisten iika pengukumn diulang kembali'

Untukmengetahuivalidrtas_itemdarivariabel-variabeltersebut,makadapatdikeiahuimelalui
output SPSS l6

4.3. Analisis Korelasi dan Interkorelasi
Analisis korelasl pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur keluatan hubungan anatara

variabel tenkat pada krne4a Biaya proyek dengal variabel bebas pada kualitas pelaksanaan

Analisis korelasi drl dengan metode korelasi Pearsan (Product moment catrelations)

Dengan menggunatan prograrn SPSS 16, perlitungan metode korelasi Pedr"ro' enghasilkan

atau mempunyai r > 0,632. Nilai ini sendiri dida

dan2sisidenganN=10

Kinerja Waktu
Variabel-vanabel bebas yang mempunyai nilai korelasi r > 0,632 terhadap variabel tenkat yaitu

kineda waktu proyek sebanyak varrabel 16bebas

Tabel



Pelaksanaan Konsrruksi re,hadap

4.4. Analisis Regresi Berganda (Linier) Metode Backward
Aralisis regresi berganda ini d akukan terhadap kombinasi vadabel penentu yang telah
ditetapkan, dan dihasilkan nrodel regresi berganda secara lider sebagai berikut

Y]: 0,089 + 0,096xr + 0,637X? + 0,177X,r
Dimana,
Y1 : Kinerja Biaya Proyek
Xr r Analisa harga satuan pekeiaar utama
X7: Waktu penyelesaran pekerjaan
\r' K nerla pclaksar "dn prakratifika.r
Da.i analisa tersebut diaras dari disimpulkan bahwa knerja biaya dipengaruhi tiga vadabel
yartu,Xr : Analisa harga satuan pekerjaan utama, X7 -Waku penyelcsaian pekeiaan
dan X]1: Kinerja pelaksanaan prakualifikasi
X] . Arralisa harga safuan pekcdaan utama = 0,096 x 1OO%= 9,6%.
X7 : Waku penyelesaial peke{aan = 0.637 X100%=63.7%
Xlrr Kinerja pelaksaDaan prakualilikasi = 0.177 X rcO % = \'/,'/ aA

Dari variabel-variabel tersebur dapat diiihat bahwa analisa harga satuan pekerjaan mempunyai
pcngaruh terhadap kineia biaya, walaupun prosentascnya kecil in] akan berpengaruh terhadap
rrenentl*an sumberdaya manusia, bahan, alat serta netode yang akan digunakan_ Tetapi
dalam Kepres No: 80 lahun 2003 nens)rrirtkan rdaly. araljsa hc,3a 

"arurn 
pekerjaan dalain

pengajuarl penawaran pelelangan proyek banguLran. tetapi tidak menggugurkan pcuawamn
pelclangan proyek.
Dari varlabcl tersebut yang peling kuar pengarL rnya adalah varjabel X7: yairu Waku
penyelesaian pekerjaan dcngan jndek 0,637, atau 63,7 %

5. KE SINIPULAT\
Dari hasii penelitian yang dilakukan terhadap 10 sampel

kcsirrpda]l sebagai berikut.
"Semaldn baik kualitas aspek uttma p€hksanaan aklln
pelaksrnaar proyek bangunan gedung di Dinas Ciptr Ktry:l

semakin baik kinerja biaya
dan 'l'it,r Rurng Provinsi Jarva

Proyek tersebuL, dapat diambrl

-Tergah"
Secam spesil'1k dapat dikenukan sebagai benkut : Dad hasil peneliharl dapat (tisimpulhan bahwa
kinerja biaya sangat dipcngaruhi oleh prakualihkasi sebesar I7,8 %, aoalisa harga saluarpekerjaan
utama sebesar 9,6 % dan waktu penyelcsaian pekedaall 63,7 %,

Secara spesifik dapar dikemukan scbagat beriklrr :

I Peringkaian Kineda Braya proyck konstruksi di Drnas Cipra Karya dan Tata Ruang
Provinsr Jawa Teugah dipengaruhi oleh kesesuaian Lualitas pelaksanNan dilapangan yaltn
tentang analisa harga satuan pckerjaan utama, percepatan waku penyelesaian pekerjaan,
dan kinerja pelaksanaan prakualifi kasi.

2 Dari vadabel-variabel teNebut depet dilihat bahwa analisa harga satuan pekerjaan
mernpunyai pcngaruh lcrhadap kincrja biaya, walauplu prcsentasenya kccil ini akan
berpcngaruh terhaclap nenentukarr surnberdaya manusia, bahan , alat sefta etode yang
akan digunakzn. Tetapi dalam Kepres No: 80 lah n 2003 mcnsyaratkan adalya analisa
harga satuan pekerjaan dalam pe gJjuan tena\!mn, rclupL trdak menggugurkan
pemlvarau pelelangan proyek bangul1an

3 Variabel naklu penyclesaian pckerjaan mempunyai pengaruh yang bcsar terhaclap kiner:a
biaya, maka apabila waktu pelaksanaaD nukiD cepar kinerja biaya makin baik
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