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BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
2.1 Industri Konstruksi 

Industri konstruksi adalah usaha-usaha yang melakukan proses rancang dan bangun 

untuk mendirikan suatu bangunan baik yang akan berfungsi sebagai infrastruktur 

maupun properti baik diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat 

atau gabungan dari mereka (Suraji dan Pribadi, 2011). Sedangkan menurut Hansen 

(2015) industri konstruksi adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan 

penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, 

struktur dan fasilitas terkait lainnya. Industri konstruksi merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi pada setiap negara, karena industri 

konstruksi akan menyediakan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan 

prasarana yang menjadi pembentuk modal tetap (gross fixed capital formation) bagi 

berbagai kegiatan perekonomian masyarakat (Oyewobi and Ogunsemi, 2010; Suraji dan 

Pribadi, 2011; Wibowo and Mawdesley, 2004). Sektor industri konstruksi ini juga dapat 

menjadi multiplier effect atau penarik bagi tumbuhnya berbagai kegiatan industri 

penunjang konstruksi dan juga memiliki interaksi yang signifikan dengan sektor-sektor 

ekonomi yang lain seperti industri bahan dan peralatan konstruksi, perbankan dan 

asuransi, serta melibatkan berbagai profesi dan aktivitas lainnya. (Wibowo and 

Mawdesley, 2004; Suraji dan Pribadi, 2011). 

Di Indonesia sektor industri konstruksi memberikan konstribusi yang cukup 

signifikan terhadap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Konstribusi dari 

sektor konstruksi pada tahun 2013 adalah sebesar 9,988% dari PDB atau sebesar Rp. 

907,27 triliun berdasarkan harga berlaku atau sebesar Rp 182,12 triliun berdasarkan 

harga konstan tahun 2000 (Badan Pusat Statistik, 2014). Konstribusi dari sektor 

konstruksi terhadap PDB Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel  2.1. 

Dari angka-angka pada Tabel  2.1 maka dapat dilihat bahwa industri konstruksi 

memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Begitu 

pula dengan skenario yang dilakukan oleh Suraji dan Pribadi (2011) untuk mendapatkan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari 6% maka diperlukan investasi infrastruktur 

sebesar 5% PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan uraian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa industri konstruksi memiliki konstribusi yang besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri konstruksi 

indonesia akan menyebabkan semakin meningkatnya perekonomi Indonesia. 

 
Tabel  2.1. Konstribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia 

(Badan Pusat Statistik, 2014) 
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Besar PDB atas Dasar Harga Berlaku 

Bidang Lapangan Usaha Bangunan/ 
Konstruksi (Rp. Triliun) 

419,71 555,19 660,89 753,56 844,09 907,27 

2 Besar Konstribusi Konstruksi terhadap 
PDB (%) 8,48 9,90 10,25 10,16 10,26 9,99 

 

2.2 Proyek Konstruksi 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) disebutkan istilah proyek berarti rencana kerja 

dengan sasaran yang khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik dsb) dan waktu 

penyelesaian yang tegas. Sedangkan konstruksi adalah susunan (model, tata letak suatu 

bangunan (jembatan, rumah, dsb). Menurut Ervianto (2005) proyek konstruksi 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya 

berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang 

mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Satu kali 

terjadi maksudnya adalah tidak ada proyek konstruksi yang sama persis satu dengan 

yang lainnya, sehingga proyek konstruksi sering dikatakan unik atau tidak ada proyek 

konstruksi yang sama (Project Management Institute, 2008). Dalam Project 

Management Institute (2008) berjangka pendek yang dimaksud adalah memiliki awal 

dan memiliki akhir, di mana akhir akan terjadi, ketika tujuan proyek sudah dicapai, 

proyek dihentikan ketika tujuan proyek yang diinginkan tidak tercapai, atau pada saat 

proyek tersebut tidak lagi dibutuhkan. Jadi proyek konstruksi adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang terjadi hanya satu kali untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan 

berupa bangunan, jembatan, rumah, pembangkit listrik dsb, serta memiliki batasan 

waktu.  

2.2.1 Siklus Hidup Proyek Konstruksi 

Setiap program, proyek, atau produk memiliki tahapan yang pasti dalam 

pengembangannya yang sering disebut dengan siklus hidup (life cycle). Begitu pula 

dengan proyek konstruksi juga memiliki tahapan dalam pelaksanaannya. Adapun 
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tahapan pelaksanaan proyek konstruksi dimulai dari initiating, planning, executing, dan 

closing (Project Management Institute, 2008), dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Siklus Hidup Proyek Konstruksi (Project Management Institute, 2008) 
 
Tahap pertama dari siklus proyek konstruksi adalah initiating yang merupakan 

tahap awal dimulainya proyek konstruksi. Pada periode ini terdiri dari beberapa 

kegiatan antara lain: 

1) Menyusun dan merumuskan gagasan, melakukan evaluasi awal terhadap gagasan 

atau ide yang ada, serta melakukan studi kelayakan (Soeharto, 1997). 

2) Mencoba membahas segala aspek mengenai layak tidaknya gagasan/ide untuk 

direalisasikan. 

3) Melakukan analisis resiko dan serta dampak yang akan dihasilkan terhadap waktu, 

biaya, serta sumber daya lainnya (Kerzner, 2009). 

4) Mulai dibuat konsep-konsep dari proyek konstruksi yang akan dilaksanakan. 

Tahap kedua adalah Perencanaan, yang dilakukan pada adalah melakukan 

perbaikan, melakukan pengembangan terhadap ide-ide serta gagasan awal yang sudah 

dilakukan (Kerzner, 2009; Ahuja et al., 1994). Dalam tahapan ini akan dihasilkan 

project management plan dan project documents (Project Management Institute, 2008). 

Project management plan dan project dokument merupakan hasil dari proses 

perencanaan dengan jalan melakukan eksplorasi terhadap seluruh aspek, mulai dari 

skope pekerjaan yang akan dilakukan, waktu, biaya, mutu, komunikasi, resiko dan 

pengadaan. Dalam project management plant akan memberikan informasi bagaimana 

project tersebut akan dilaksanakan, dimonitoring, dikendalikan dan diselesaikan. 

Sedangkan project dokument berisi tentang dokumen yang dibutukan untuk 

menyelesaikan proyek seperti gambar rencana, spesifikasi, daftar kuantitas dan rencana 

anggaran biaya, cara pengadaannya, ketentuan umum, dan ketentuan khusus. Dari 

uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan adalah kegiatan yang 

Closing Executing Planning Initiating 
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menyiapkan segala kelengkapan (kontrak, prosedur, dan gambar) yang berisi penjabaran 

rencana tindakan yang mengikat organisasi peserta proyek (pemilik, kontraktor, dan 

konsultan) untuk melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dalam rangka 

mencapai sasaran proyek (Soeharto, 1997).  

Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, pekerjaan yang 

sudah didefinisikan dalam project management plan selanjutnya dilaksanakan/dibangun 

sesuai dengan gambar dan spesisifikasi proyek yang sudah disusun (Project 

Management Institute, 2008). Pihak yang melaksanakan pembangunan 

bertanggungjawab terhadap kinerja seluruh pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai 

dengan dokumen kontrak. Pihak pelaksana menyiapkan seluruh kebutuhan yang 

diperlukan, seperti menyediakan tenaga kerja, peralatan, material dan mengetahui apa 

yang diperlukan untuk membangun proyek. Tahap pelaksanaan adalah tahap yang 

sangat penting karena anggaran proyek paling besar dikeluarkan pada saat pelaksanaan 

proyek. Tahap pelaksanaan proyek juga akan mempengaruhi biaya operasi dan 

pemeliharaan bangunan, apabila pekerjaan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan 

proyek jelek, maka akan menyebabkan biaya operasi dan pemeliharaan menjadi besar 

(Oberlender, 2000).  

Tahap keempat adalah closing. Pada tahap ini adalah tahap finalisasi seluruh 

kegiatan proyek yang dilakukan, dengan melakukan pengecekan apakah seluruh 

kegiatan proyek sudah dilakukan sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam kontrak 

(Project Management Institute, 2008). Pada tahap ini juga dilakukan menyusun laporan-

laporan penutupan proyek yang terdiri dari kegiatan inspeksi akhir, uji coba, start up, 

demobilisasi, as build drawing, penyelesaian dan laporan penutupan proyek (Soeharto, 

1997). 

Setiap tahap pada siklus proyek konstruksi akan menggunakan anggaran dan 

waktu. Penggunaan sumber daya anggaran dan waktu sebagian besar dilakukan pada 

waktu tahap pelaksanaan proyek konstruksi. Biaya untuk melaksanakan desain sebuah 

proyek umumnya antara 7% sampai dengan 12%. Dengan menggunakan rata-rata 

sebesar 10%, maka 90% biaya sebuah proyek akan terjadi pada masa 

pelaksanaan/konstruksi (Dipohusodo, 1996). Jika terjadi variasi biaya sebesar 15% pada 

tahap desain, maka akan mempengaruhi biaya proyek secara keseluruhan hanya sebesar 

1,5%. Sedangkan bila terjadi variasi biaya sebesar 15% pada tahap pelaksanaan atau 
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masa konstruksi maka akan mempengaruhi biaya proyek sebesar 13,5% (Oberlender, 

2000). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Frimpong et al. (2003) yang 

mengatakan bahwa penyebab utama dari proyek overrun terjadi pada masa konstruksi.  

Besarnya dampak perubahan pada masa konstruksi terhadap biaya proyek 

merupakan fenomena yang perlu diteliti lebih detail. Oleh sebab itu maka penelitian di 

sini akan melakukan penelitian mengenai fenomena perubahan desain yang terjadi pada 

masa pelaksanaan atau masa konstruksi dari proyek konstruksi. Dalam penelitian di sini 

akan dicari faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan desain. Apabila 

faktor penyebab perubahan desain diketahui dan dapat dikelola dengan baik, maka 

diharapkan perubahan desain pada masa konstruksi dapat berkurang. Berkurangnya 

perubahan desain yang terjadi pada masa konstruksi, maka diharapkan dapat 

mengurangi terjadinya perubahan biaya dan perubahan waktu. Pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan performa/kinerja proyek terutama pada kinerja biaya dan kinerja waktu. 

2.2.2 Jenis Proyek Konstruksi 

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan yaitu 

(Ervianto, 2005). 

1) Bangunan gedung seperti rumah, kantor, pabrik dan lain-lain, di mana ciri-ciri dari 

kelompok ini antara lain:  

(1) Menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. 

(2) Dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit, manajemen dibutuhkan terutama 

untuk progres pekerjaan. 

2) Bangunan sipil seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-

ciri dari kelompok bangunan ini adalah:  

(1) Dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan 

manusia. 

(2) Dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang. 

(3) Manajemen yang digunakan adalah untuk memecahkan masalah. 

Kedua kelompok yang disebutkan di atas merupakan proyek konstruksi yang 

umumnya dibangun pada industri konstruksi. Untuk dapat mewakili kedua kelompok 

tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan di sini adalah 

data-data yang berasal dari bangunan gedung, jalan, jembatan, maupun bendungan. 
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2.3 Sistem Delivery Proyek 

Sistem delivery proyek adalah organisasi atau pengembangan kerangka kerja yang 

berhubungan dengan organisasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau mendeliver 

sebuah proyek dan menentukan hubungan formal dan informal dari organisasi tersebut 

(Halpin and Senior, 2011). Gransberg et al. (2010) mengatakan sistem delivery proyek 

adalah proses yang komprehensip di mana designer, kontraktor, dan konsultan lainnya 

memberikan jasanya untuk melaksanakan kegiatan desain dan kegiatan konstruksi 

untuk dapat menyelesaikan suatu proyek yang lengkap untuk owner. Sedangkan 

menurut Bamford and Casey, (2014) mengatakan sistem delivery proyek adalah sebuah 

pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau jasa proyek konstruksi. 

Rwelamila et al. (2000) mengkatakan bahwa sistem delivery proyek adalah struktur 

organisasi yang digunakan oleh owner untuk mengatur proyek bangunan mulai dari 

desain sampai dengan pembangunan. 

Dari uraian di atas maka pengertian dari sistem delivery proyek adalah suatu 

sistem yang mengatur hubungan organisasi atau pihak pihak yang terlibat pada 

pelaksanaan proyek konstruksi dalam memberikan jasanya baik untuk kegiatan desain 

maupun kegiatan konstruksi agar dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan kebutuhan 

owner/pemiliki proyek. Terdapat berbagai macam sistem delivery proyek yang dapat 

digunakan pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Setiap sistem delivery proyek 

yang dipilih memiliki keuntungan dan kerugian, hal ini disebabkan karena setiap sistem 

delivery proyek yang berbeda memiliki dampak yang berbeda terhadap pelaksanaan 

proyek konstruksi seperti: pendanaan proyek, pemilihan pihak-pihak yang terlibat 

dalam proyek, biaya proyek, mutu dan waktu. Sistem delivery proyek yang sering 

digunakan antara lain adalah: design/bid/build, design/build, construction management, 

dan turn key (Oberlender, 2000). 

Pemilihan sistem delivery proyek dilakukan pada awal proyek konstruksi agar 

dapat ditentukan sistem yang bagaimana yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

atau melaksanakan proyek konstruksi yang direncanakan. Pemilihan sistem delivery 

proyek dilakukan oleh owner dengan menggunakan pertimbangan antara lain: biaya, 

waktu, perselisihan yang mungkin terjadi antara konsultan desain dengan kontraktor, 

kompleksitas proyek, intervensi owner pada saat pembangunan, terjadinya change order, 

dan sebagainya.  
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2.3.1 Klasifikasi Sistem Delivery Proyek 

Sistem delivery proyek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara. Pengklasifikasian 

digunakan untuk mempermudah pemilihan sistem delivery proyek yang akan digunakan 

pada proyek konstruksi. Pengklasifikasian sistem delivery proyek dilakukan 

berdasarkan proses interaksi antara pekerjaan desain dan pekerjaan konstruksi. 

Berdasarkan interaksi antara tanggungjawab pekerjaan desain dan pekerjaan konstruksi 

maka sistem delivery proyek dikelompokan menjadi tiga (Masterman, 2002; Rusdi, 

2012) yaitu: 

1) Separated/tidak terintegrasi, membedakan/memisahkan antara organisasi yang akan 

melaksanakan pekerjaan desain dengan organisasi yang akan melaksanakan 

pekerjan pembangunan. Contoh yang paling banyak dipergunakan adalah design bid 

build (DBB) delivery system. 

2) Integrated/terintegrasi, di mana tanggung jawab pekerjaan desain dengan pekerjaan 

pembangunan dilakukan oleh satu organisasi. Contoh yang sering digunakan antara 

lain design build (DB), turn key, BOT. ECI 

3) Management-oriented, salah satu sistem ini adalah construction management (CM), 

di mana CM berada di luar organisasi owner yang bertugas untuk membantu owner 

untuk memilih konsultan yang akan melaksanakan pekerjaan desain dan memilih 

kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan. Jadi konsultan CM 

akan bertanggungjawab terhadap manajemen desain dan pembangunan. System 

yang lain antara lain adalah management contrancting dan design and manage. 

Dari uraian di atas maka berdasarkan interaksi antara tanggung jawab pekerjaan 

desain dan pekerjaan konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Tidak terintegrasi, di mana tanggungjawab pekerjaan desain dan tanggungjawab 

pekerjaan pembangunan dilakukan oleh organisasi/perusahaan yang berbeda,  

2) Terintegrasi, di mana tanggungjawab antara pekerjaan desain dengan pekerjaan 

pembangunan dilakukan oleh organisasi/perusahaan yang sama.  

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka dalam penelitian yang akan dilakukan di 

sini mencoba mengelaborasi lebih dalam bagaimana pengaruh dari sistem delivery 

proyek yang digunakan berdasarkan interaksi antara tanggungjawab pekerjaan desain 

dengan tanggungjawab pembangunan/konstruksi terhadap perubahan desain pada masa 

konstruksi. 
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2.3.2 Separated/Tidak Terintegrasi 

Tidak terintegrasi, merupakan metode di mana tanggung jawab antara pelaksanaan 

pekerjaan desain dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh organisasi 

yang berbeda/terpisah. Sistem delivery proyek yang menggunakan metode ini adalah 

design bid build (DDB).  Hal pertama yang dilakukan pada sistem delivery proyek yang 

tidak terintegrasi adalah melakukan pengadaan konsultan A/E (Architect/Engineering) 

untuk melakukan pekerjaan desain proyek konstruksi. Setelah desain selesai maka 

dilanjutkan dengan melakukan pengadaan untuk mendapatkan kontraktor yang akan 

membangun desain yang sudah direncanakan (Oberlender, 2000; Rusdi, 2012).  

2.3.2.1 Keuntungan dan Kerugian Sistem Delivery Proyek Yang Tidak 

Terintegrasi. 

Setiap sistem delivery proyek yang digunakan memiliki keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan dan kerugian dari sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi adalah: 

1) Keuntungan sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi. 

Beberapa keuntungan menggunakan sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi 

antara lain (Perkins, 2009; Oberlender, 2000; Rusdi, 2012):. 

(1) Pengadaan proyek konstruksi diumumkan secara terbuka, sehingga semua 

kontraktor yang qualified dan sesuai dengan bidang proyek yang akan dibangun, 

dapat mengikuti pelelangan yang diadakan. 

(2) Desain yang dibuat sudah lengkap sebelum pelaksanaan pembangunan proyek, 

maka owner mengetahui berapa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan desain tersebut. 

(3) A/E berkerja langsung untuk owner. A/E memiliki hubungan yang cukup erat 

dengan owner dalam memberikan masukan atau saran secara profesional. 

(4) Owner terlibat secara intensif pada waktu proses desain, sehingga konsultan 

desain dapat melakukan diskusi yang terus menerus sampai desain yang 

diinginkan oleh owner dapat didefinisikan dengan lebih lengkap 

2) Kekurangan sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi. 

Sistem delivery proyek ini juga memiliki kekurangan antara lain (Perkins, 2009; 

Rusdi, 2012; Beard et al., 2004; Bamford and Casey, 2014): 
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(1) Owner biasanya akan bertindak sebagai penengah antara pihak yang membuat 

desain dengan yang melaksanakan pembangunan. Kontrak yang terpisah antara 

desain dan pembangunan menyebabkan owner akan menyandang resiko bila 

terjadi ketidaklengkapan desain dan ketidaksepakatan antara desainer dan 

kontraktor. Pemecahan masalah tersebut biasanya akan dilakukan oleh owner. 

(2) Waktu yang dibutuhkan lebih lama karena urutan pelaksanaan pekerjaan antara 

desain dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara overlaping. 

(3) Salah satu kelemahan kontrak konstruksi jenis ini adalah pada masa 

pembangunan/konstruksi banyak terjadi perubahan desain akibat kesalahan 

desain dan akan menjadi masalah apabila desain yang dibuat tidak lengkap dan 

desainer tidak dilibatkan pada masa konstruksi. 

(4) Kontraktor tidak memiliki peluang untuk memberikan masukan-masukan 

terhadap desain yang dibuat oleh konsultan desain. 

2.3.2.2 Tahapan Proyek Konstruksi dan Kematangan Desain pada Sistem 

Delivery Proyek yang Tidak Terintegrasi 

Tahapan proyek konstruksi dimulai karena adanya kebutuhan dari owner untuk 

membuat suatu fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk 

memulai proyek konstruksi maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah 

mengetahui apa kebutuhan dan tujuan dari owner. Jika owner tidak mengetahui proyek 

apa yang dibutuhkan maka tidak ada orang yang akan tahu apa yang akan dilakukan 

(Oberlender, 2000). Untuk mewujudkan kebutuhan owner dilakukan dengan jalan 

membuat desain, dan dilanjutkan dengan melaksanakan pembangunan proyek 

konstruksi. Setelah pembangunan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan operation 

dan maintenance. Pada sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi tahapan proyek 

konstruksi dan kematangan desain yang diperoleh dari beberapa literatur dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

Pada setiap tahapan proyek konstruksi juga dilakukan tahapan-tahapan 

penyusunan desain. Secara detail tahapan penyusunan desain dapat dilihat pada Gambar 

2.2. Penyusunan desain proyek konstruksi dimulai dari kebutuhan owner yang 

dituangkan dalam ringkasan proyek (project brief). Pada ringkasan proyek didefinisikan 

proyek apa yang dibutuhkan dan apa tujuan dari proyek tersebut dibangun. Pada 
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ringkasan proyek juga didefinsikan ruang lingkup (project scope) proyek yang akan 

dibangun. Berdasarkan lingkup proyek yang akan dibangun, maka dilanjutkan dengan 

melaksanakan studi kelayakan. Studi Kelayakan dapat dilakukan oleh owner sendiri 

atau dapat juga menyewa konsultan profesional. Pada studi kelayakan akan dihasilkan 

desain konsepsional atau basic design. Desain konsepsional atau basic design akan 

memperlihatkan gambaran secara umum ide dari owner terhadap fasilitas baru yang 

akan dibangun seperti site plan, floor plan, layout ruangan dan sebagainya. Berdasarkan 

literatur yang diperoleh sampai dengan tahap desain konsepsional atau basic design 

kematangan desain/informasi sebesar 10-15% (Beard et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Tahapan Kematangan Desain pada Proyek Konstruksi Yang Tidak 
Terintegrasi (Masterman, 2002; Oberlender, 2000; Rashid et al., 2006) 

 
Setelah desain konsepsional terwujud, pada sistem delivery proyek yang tidak 

terintegrasi dilanjutkan dengan tahap perencanaan/planning. Pada tahap ini owner akan 

menunjuk konsultan perencana untuk melaksanakan perkerjaan preliminary design dan 

detail desain. Proses penyusunan detail desain diawali dengan penyusunan preliminary 

design. Preliminary design lebih lengkap dari konsepsional desain akan tetapi kurang 

detail dibandingkan dengan detail desain. Menurut Beard et al. (2004) kematangan 

informasi pada preliminary design mendekati 35%. Setelah preliminary design disusun 

maka konsultan desain selanjutnya menyusun detail desain dari proyek konstruksi yang 

akan dibangun dimana kematangan informasi mendekati 75-80% (Beard et al., 2004). 
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Dalam tahap perencanaan tugas konsultan desain selain menyusun detail desain juga 

bertugas menyusun dokumen tender yang akan digunakan pada pelaksanaan proyek 

konstruksi. Dokumen tender terdiri dari gambar perencanaan, syarat-syarat umum 

kontrak, syarat-syarat khusus, rencana kerja dan syarat-syarat (spesifikasi), bill of 

quantity.  

Pada sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi selama proses penyusunan 

detail desain dan dokumen tender dilakukan oleh konsultan desain. Pada tahap ini 

owner belum menunjuk kontraktor, sehingga pada sistem delivery proyek yang tidak 

terintegrasi, kontraktor yang akan mengerjakan pelaksanaan proyek konstruksi tidak 

mendapatkan peluang untuk dapat memberikan masukan terhadap desain yang disusun. 

Sehingga pada sistem delivery proyek ini tidak semua pihak yang terlibat pada proyek 

konstruksi ikut memberikan masukan pada waktu proses penyusunan desain. 

Berkurangnya masukan ini dapat menjadi peluang terjadinya perubahan desain pada 

waktu pelaksanaan proyek konstruksi.  

Pada tahap planning/perencanaan konsultan desain menyelesaikan detail desain 

dan dokumen tender, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pengadaan 

(procurement). Pengadaan yang bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan 

melaksanakan proyek konstruksi. Kontraktor yang ditunjuk akan melaksanakan 

pekerjaan pembangunan dengan seluruh sumber daya yang dimilikinya sampai dengan 

bangunan tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner. Pada tahap 

pelaksanaan atau pada tahap dimulainya pekerjaan pembangunan berdasarkan literatur 

yang ada kematangan desain sudah mencapai 75-80% (Beard et al., 2004). Jadi masih 

terdapat sekitar 20-25% informasi yang belum lengkap dari desain yang sudah disusun 

dan yang akan dibangun, hal ini akan memberikan peluang (probabilitas) terjadinya 

perubahan desain pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi. Pada sistem delivery 

proyek yang tidak terintegrasi pekerjaan desain dan pekerjaan pembangunan dilakukan 

terpisah. Apabila terjadi perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi, maka 

akan membutuhkan waktu untuk melakukan proses perubahan desain yang diminta.  

2.3.3 Integrated/Terintegrasi 

Terintegrasi, merupakan sistem delivery proyek di mana tanggungjawab antara 

pekerjaan desain dan pekerjaan membangun dilakukan oleh satu perusahaan/organisasi. 

Beberapa sistem delivery proyek yang pekerjaan desain dan pekerjaan membangun 
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dilakukan oleh satu perusahaan adalah design build (DB), turn key, early contractor 

involvement (ECI) dan engineering procurement and construction (EPC). 

2.3.3.1 Design Build  

Pada sistem delivery proyek yang terintegrasi, owner melakukan kontrak dengan satu 

perusahaan desain-membangun (design build) yang melaksanaan pekerjaan desain dan 

pekerjaan membangun di bawah satu perjanjian, yang selanjutnya owner akan 

memberikan tanggungjawab untuk melaksanakan jasa desain dan membangun (Perkins, 

2009; Lahdenpera, 2001). Sedangkan menurut Beard et al. (2004) pendekatan 

pelaksanaan proyek dengan menggunakan sumber daya tunggal yang terdiri dari satu 

buah perusahaan atau satu buah tim yang terdiri dari arsitek, engineer, dan kontraktor 

untuk melaksanakan proyek konstruksi.  

Seperti diperlihatkan pada Gambar 2.3. sistem delivery proyek design build 

dimulai setelah tahap pekerjaan preleminary design selesai dilakukan atau pada tahap 

dimulainya pekerjaan detail desain. Pada tahap tersebut owner akan menunjuk 

perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan desain dan juga melaksanaan pekerjaan 

pembangunan. Sistem delivery proyek design build ini biasanya menggunakan kontrak 

harga tetap (fix price). 

Sistem delivery proyek yang terintegrasi cocok digunakan pada proyek 

konstruksi yang memiliki ukuran pembangunannya cukup besar dan memiliki masalah 

yang sangat komplek baik dari program, desain, maupun pembangunannya (Beard et al., 

2004). Sedangkan menurut Oberlender (2000) sistem delivery proyek yang terintegrasi 

ini sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan percepatan waktu 

pelaksanaannya atau proyek yang memberikan fleksibilitas kepada owner untuk 

melakukan perubahan selama pelaksanaan proyek. 

2.3.3.2 Early Contractor Involvement (ECI) 

Untuk mendapatkan kontribusi yang baik dari seluruh pihak yang terlibat dalam 

penyelengaraan proyek konstruksi maka sistem delivery proyek early contractor 

involvement (ECI) sangat cocok digunakan. Dalam kontrak tradisional, kontraktor tidak 

dapat memberikan kontribusinya pada tahap awal proyek dalam penyusunan studi 

kelayakan, pengembangan konsep, preleminary design, maupun detail desain (Sodal et 

al., 2014). Menurut Rahmani et al. (2013) ECI merupakan metoda delivery proyek baru 
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yang didasari oleh pola pikir, dimana pada sistem delivery proyek tradisional 

perkembangannya sangat lambat, sangat sendikit mempertimbangkan constructability, 

dan sangat sedikit melakukan inovasi. Jadi ECI adalah sistem delivery proyek yang 

bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem delivery 

proyek tradisional. 

Dari Gambar 2.3. dapat dilihat bahwa ECI sudah mulai melibatkan kontraktor 

dari awal mulainya proyek. Dengan melibatkan kontraktor mulai dari awal proyek, 

maka akan memungkinkan bagi kontraktor untuk memberikan kontribusinya mulai dari 

awal dimulainya proyek konstruksi. Kontraktor pada umumnya memiliki pengalaman 

yang sangat banyak pada pelaksanaan proyek konstruksi (Rahmani et al., 2013), 

sehingga keterlibatan kontraktor mulai dari awal pelaksanaan proyek konstruksi akan 

dapat memberikan masukan yang sangat berharga pada tahap planning dan desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kontrak ECI Pada Tahapan Proyek Konstruksi ((Lloyd-Walker and 
Walker, 2012) 

 
Masukan yang diberikan oleh kontraktor menyebabkan (Sodal et al., 2014): 

1) Meningkatnya constructability proyek konstruksi. 

2) Meningkatnya akurasi estimasi biaya proyek konstruksi. 

3) Meningkatnya mutu gambar yang dihasilkan. 

4) Berkurangnya kesalahan dan perubahan pada tahap-tahap selanjutnya. 

5) Semakin akuratnya estimasi yang dihasilkan maka semakin berkurangnya resiko 

yang hasilkan. 

Dalam pelaksanaannya ECI dapat digunakan secara penuh mulai dari awal 

proyek konstruksi sampai dengan selesainya pelaksanaan proyek konstruksi. ECI juga 
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dapat dikombinasikan dengan sistem delivery proyek yang lain seperti dengan DBB 

atau dengan DB, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

2.3.3.3 Keuntungan dan Kerugian Sistem Delivery Proyek yang Terintegrasi. 

Setiap sistem delivery proyek yang digunakan memiliki keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan sistem delivery proyek yang terintegrasi antara lain: 

1) Keuntungan sistem delivery proyek yang terintegrasi. 

Menggunakan sistem delivery proyek yang terintegrasi memiliki beberapa 

keuntungan antara lain (Beard et al., 2004; Lahdenpera, 2001; Perkins, 2009): 

(1) Tanggung jawab pada satu perusahaan. Owner hanya melaksanakan satu buah 

kontrak dengan perusahaan design-build sehingga seluruh pertanyaan mengenai 

pekerjaan desain maupun pekerjaan pembangunan hanya ditujukan kepada satu 

perusahaan saja. 

(2) A/E dan kontraktor bekerja dalam satu perusahaan, sehingga kontraktor design 

build akan menggunakan kemampuan mereka untuk mengurangi biaya proyek 

dan mengurangi waktu pelaksanaan proyek 

(3) Menghemat waktu. Sistem delivery proyek ini mendorong untuk dilakukan 

pekerjaan yang overlapping pada tahap desain dan pembangunan, sehingga 

dapat menghasilkan penghematan waktu kepada pemilik sehingga fasilitas yang 

dibangun dapat digunakan lebih cepat. 

(4) Mutu lebih baik. Karena memiliki tanggung jawab tunggal terhadap pekerjaan 

desain maupun pekerjaan pembangunan, maka akan memotivasi kontraktor 

design-build untuk menghasilkan mutu yang baik. Kontraktor design-build akan 

bertanggungjawab penuh terhadap hasil akhir, dan tidak dapat melimpahkan 

kesalahan desain atau cacat dalam pembangunan kepada pihak lain. 

(5) Efektivitas terhadap biaya. Tim desain dan tim pembangunan berada dalam satu 

perusahaan, sehingga dapat melakukan komunikasi sebagai sebuah tim, untuk 

melakukan evaluasi terhadap pemilihahan alternatif, sistem, metoda, dan 

material yang digunakan untuk meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Value 

engineering dan constructability merupakan bagian proses yang terus menerus 

dilakukan untuk menghasilkan kerja yang efektif dengan jalan melakukan 
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komunikasi yang intensif antara designer, kontraktor, kontraktor spesialis, dan 

manufaktur. 

(6) Berkurangnya claim dan perselisihan, claim karena kesalahan atau kelalaian dan 

delay cenderung akan menghilang, karena apabila terjadi kesalahan atau 

kelalaian maka masalah tersebut harus diatasi oleh oleh kontraktor design-build 

itu sendiri. 

2) Kekurangan sistem delivery proyek yang terintegrasi 

Kekurangan dari sistem delivery proyek yang terintegrasi antara lain adalah (Beard 

et al., 2004). 

(1) Butuh definisi yang jelas. Kebutuhan dari owner harus didefinisikan secara jelas, 

dan dengan cara yang dapat dipahami dan dimengerti secara universal. Berbeda 

dengan yang tidak terintegrasi di mana kebutuhan dapat didefiniskan secara 

longgar. Selanjutnya konsultan desain dapat melakukan diskusi yang terus 

menerus sehingga desain dapat didefinisikan lebih lengkap. 

(2) Pengendalian proyek. Pada sistem delivery proyek yang terintegrasi tidak ada 

lagi konsultan desain yang independent karena desain dan pembangunan 

dilakukan oleh satu perusahaan. 

(3) Dokumen pembangunan belum lengkap ketika persetujuan biaya yang 

dibutuhkan disetujui. Masalah yang terjadi mengenai mutu dan keinginan desain 

akan muncul kemudian. 

(4) Keterlibatan dari owner umumnya terbatas hanya pada tahap awal proyek saja. 

2.3.3.4 Tahapan Proyek Konstruksi dan Kematangan Desain pada Sistem 

Delivery Proyek yang Terintegrasi 

Sama dengan sistem delivery proyek yang tidak terintegrasi, pada sistem delivery 

proyek yang terintegrasi tahapan proyek konstruksi juga dimulai dari kebutuhan owner 

untuk membuat suatu fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Pertama-tama yang harus dilakukan oleh owner adalah membuat ringkasan proyek atau 

sering disebut dengan project brief. Dalam ringkasan proyek owner harus dapat 

menentukan apa yang dibutuhkan dan apa tujuan dari proyek konstruksi tersebut 

dibangun. Hal ini perlu dilakukan karena apabila owner tidak mengatahui apa yang 

dibutuhkan dan apa tujuan untuk membuat proyek konstruksi maka tidak akan ada 
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orang yang akan tahu apa yang akan dilakukan (Oberlender, 2000). Untuk mewujudkan 

kebutuhan owner maka dituangkan dalam bentuk desain. Untuk mewujudkan desain 

tersebut, dilanjutkan dengan melaksanakan pembangunan proyek konstruksi. Pada 

sistem delivery proyek yang terintegrasi tahapan proyek konstruksi dan kematangan 

desain yang diperoleh dari beberapa literatur dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tahapan Kematangan Desain pada Proyek Konstruksi Terintegrasi 
(Oberlender, 2000; Masterman, 2002; Rashid et al., 2006) 

 
Pada awal proyek konstruksi kebutuhan dan tujuan dari owner akan dituangkan 

dalam ringkasan proyek (project brief). Pada ringkasan proyek akan didefinisikan 

proyek apa yang akan dibutuhkan oleh owner dan apa tujuan dari proyek tersebut 

dibangun. Ringkasan proyek juga mendefinisikan ruang lingkup proyek yang akan 

dibangun. Berdasarkan ruang lingkup yang ada maka selanjutnya dilakukan studi 

kelayakan yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek konstruksi tersebut layak 

untuk diteruskan atau tidak. Studi kelayakan dapat dilakukan oleh owner sendiri atau 

menyewa konsultan profesional. Studi kelayakan akan menghasilkan desain konsepsual 

atau basic design. Pada desain konsepsual atau basic design akan ditentukan tata letak 

bangunan, menetapkan kapasitas dan dimensi ruangan, dan pendekatan teknis lainnya. 

Kematangan desain dari desain konsepsualatau tahap basic desain menurut Beard et al. 
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(2004) sudah mencapai 10-15%. Setelah studi kelayakan dikerjakan dilanjutkan dengan 

penyusunan preliminary design. Preliminary design lebih lengkap dari desain 

konsepsual atau basic desain akan tetapi kurang detail dibandingkan dengan detail 

design. Kematangan desain pada saat preliminary design sudah mencapai 35% (Beard 

et al. 2004). 

Setelah preliminary design ditetapkan maka proyek konstruksi yang 

menggunakan sistem delivery proyek yang terintegrasi dilanjutkan dengan melakukan 

pengadaan kontraktor design build, seperti yang dipelihatkan pada Gambar 2.4. 

Kontraktor design build yang ditunjuk akan melaksanakan pekerjaan desain dan 

pekerjaan pembangunan. Pada saat kontraktor design build mulai melaksanakan 

pekerjaannya kematangan desain yang ada sekitar 35% (Beard et al., 2004). Sistem 

delivery proyek yang terintegrasi tim desain dan tim pembangunan berada pada satu 

perusahaan dan ikut terlibat dalam pelaksanaan desain dan konstruksi, sehingga tim 

desain dan pembangunan dapat melakukan komunikasi yang intensif dan efektif. 

Meskipun kematangan desain pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan hanya sekitar 35%, dengan komunikasi intensif dan efektif dalam 

penyusunan detail desain antara tim desain dan tim pembagunan, maka akan 

mengakibatkan kematangan desain terhadap pekerjaan detail desain akan meningkat 

sangat cepat pada sistem delivery proyek yang terintegrasi. Demikian pula apabila 

terjadi perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi, maka pemecahan 

masalahnya akan lebih cepat dilakukan karena lancarnya komunikasi antara tim desain 

dengan tim pembangunan.  

2.4 Perubahan Pada Proyek Konstruksi 

Karena proyek konstruksi hanya terjadi satu kali, maka proyek konstruksi harus 

direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan proyek tersebut 

dapat dicapai sesuai dengan rencana. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan terdahulu, disebutkan bahwa perubahan pada proyek konstruksi pasti akan 

terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan karena proyek konstruksi sangat 

sensitif untuk mengalami perubahan baik akibat gangguan moneter, gangguan fiskal, 

maupun gangguan lainnya (Oyewobi and Ogunsemi, 2010; Ibbs, 2011). Begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaming et al. (1997) mengenai masalah 

perubahan yang menyatakan bahwa bangunan teknik sipil dan proyek gedung hampir 
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semuanya akan mengalami sejumlah perubahan dalam volume, sifat, dan permintaan 

atau durasi pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani/dimulai. 

Perubahan-perubahan yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap sukses atau 

tidaknya suatu proyek konstruksi (Ibbs, 2011). 

Berdasarkan penelitian-penelitiannya yang sudah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa perubahan pada proyek konstruksi akan selalu terjadi dan tidak 

dapat dihindari. Karena perubahan selalu terjadi dan tidak dapat dihindari maka 

mengurangi terjadinya perubahan pada proyek konstruksi menjadi seminimal mungkin 

harus dilakukan. Meminimalkan perubahan pada proyek konstruksi dapat dilakukan 

dengan jalan memenage faktor faktor yang menjadi penyebab perubahan. Oleh sebab itu 

maka mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan perlu dilakukan. Di 

samping mengetahui penyebab perubahan, mengetahui efek atau dampak yang terjadi 

bila terjadi perubahan juga perlu diketahui. Dengan mengerti dan mengetahui 

efek/dampak perubahan maka tindakan yang tepat dapat dilakukan bila terjadi 

perubahan. 

2.4.1 Definisi Perubahan (Change). 

Terdapat banyak artikel yang menulis mengenai perubahan, permintaan perubahan 

(change order), deviations, variations, error, pekerjaan ulang (rework), perubahan 

waktu dan biaya, dan sebagainya yang pada dasarnya mengungkap masalah terjadinya 

perubahan yang terjadi pada proyek konstruksi. Pengertian dari perubahan adalah setiap 

penyimpangan dari apa yang sudah disepakati pada skope pekerjaan, atau dengan kata 

lain setiap modifikasi yang dilakukan terhadap kontrak yang diberikan oleh owner 

ataupun wakil owner (Al-Dubaisi, 2000). Menurut Thomas and Napolitan (1995) 

perubahan adalah setiap perubahan yang dibuat terhadap lingkup pekerjaan sebenarnya. 

Perubahan juga dapat dikatakan sebagai setiap penambahan, pengurangan, atau 

perbaikan terhadap tujuan proyek atau ruang lingkup kontrak yang ada (Ibbs et al., 

2001; Ibbs, 2011). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad et al. (2010) perubahan 

disebut dengan variasi, di mana variasi adalah perubahan atau modifikasi desain, mutu, 

atau volume (quantity) pekerjaan seperti yang sudah ditentukan dari gambar kontrak 

dan digambarkan dengan atau mengacu kepada biaya kontrak. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Burati Jr. et al. (1992) perubahan diberikan istilah 
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dengan deviasi, di mana deviasi menunjukkan bahwa sebuah produk atau hasil tidak 

sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. 

Perubahan yang terjadi pada suatu proyek konstruksi memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap kinerja dari proyek konstruksi (Ibbs, 1997). Begitu juga yang 

dikatakan oleh Ibbs (2005) perubahan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan 

terjadinya proses pengadilan yang tercakup didalamnya. Hal ini merupakan masalah 

yang serius dan akan menyebabkan industri konstruksi menjadi mahal. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Burati Jr. et al. (1992) ditemukan bahwa terjadinya deviasi mutu 

pada proyek konstruksi menyebabkan terjadinya deviasi biaya rata-rata sebesar 12,4%. 

Pada Penelitian Project Metropolitan Public Work in Taiwan, ditemukan bahwa change 

order menyebabkan terjadinya perubahan biaya terhadap total biaya proyek sebesar 

10%-17% (Hsieh et al., 2004). Bahkan untuk proyek-proyek yang sangat suksespun 

biaya-biaya yang berhubungan dengan terjadinya perubahan desain mengalami 

perubahan sebesar 5%-8% (Cox et al., 1999). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Sandyavitri, 2008) menghasilkan bahwa perubahan desain menyebabkan terjadinya 

perubahan waktu sebesar 16,9% dan mengalami perubahan biaya sebesar 29,0% dari 

total biaya. 

Dari penelitian yang dilakukan terdahulu dapat dilihat bahwa perubahan yang 

terjadi pada proyek konstruksi menyebabkan terjadinya perubahan biaya sebesar 5%-

29% dan juga menyebabkan terjadi perubahan waktu sampai dengan 16% dari rencana 

awal. Bila dihubungkan dengan besarnya PDB indonesia, di mana bidang konstruksi 

memberikan konstribusi sebesar 9,998% dari PDB atau sebesar Rp. 907,27 triliun 

berdasarkan harga berlaku atau sebesar Rp 182,12 triliun berdasarkan harga konstan 

tahun 2000 (Badan Pusat Statistik, 2014). Maka bila perubahan yang terjadi pada 

proyek konstruksi tidak dimanage dengan baik maka akan terjadi perubahan biaya 

sebesar Rp. 45,364 triliun sampai dengan Rp. 263,108 triliun. Nilai tersebut cukup besar 

dan sangat berarti bagi perkembangan perekonomian Indonesia.  

Dengan mempertimbangkan besarnya konstribusi industri konstruksi terhadap 

PDB Indonesia, maka usaha secara langsung yang dapat dilakukan pada industri 

konstruksi adalah menggunakan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi 

secara efektif dan efisien. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan jalan 

mengurangai terjadinya perubahan pada proyek konstruksi. Untuk mengurangi 
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terjadinya perubahan pada proyek konstruksi, maka yang perlu diketahui adalah faktor-

faktor penyebab terjadinya perubahan. Terdapat beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan dengan tujuan mencari penyebab terjadinya perubahan pada proyek 

konstruksi. Begitu pula terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan 

tujuan mencari efek yang terjadi akibat perubahan tersebut. 

2.4.2 Perubahan Desain (Design Change) 

Perubahan yang paling berpengaruh pada proyek konstruksi adalah perubahan desain. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Burati Jr. et al. (1992), hasil 

penelitian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa deviasi akibat desain rata-rata 

sebesar 78% dari jumlah total deviasi yang tejadi. Rata-rata sebasar 79% dari jumlah 

total deviasi biaya yang terjadi. Rata-rata sebesar 9,5% dari jumlah total biaya.  

Deviasi yang terjadi akibat desain, ternyata dua pertiganya diakibatkan oleh 

perubahan desain. Jadi di sini dapat dilihat bahwa pengaruh dari perubahan desain 

terhadap deviasi pada suatu proyek konstruksi sangat besar. Penelitian yang dilakukan 

Diekmann and Nelson (1985), menyebutkan bahwa claim yang terjadi pada proyek 

konstruksi 72% diakibatkan oleh meningkatnya design errors atau perubahan akibat 

permintaan owner, sedangkan 28% penyebab terjadinya claim adalah delay, perubahan 

kondisi site, kesalahan administrasi dan sebagainya. Begitu pula penelitian yang 

dilakukan oleh Irfan et al. (2012) mengatakan penyebab utama terjadinya rework adalah 

adanya permintaan perubahan desain. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa 

perubahan desain merupakan penyebab terjadinya perubahan yang sangat besar pada 

proyek konstruksi. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan di sini mencoba 

menghubungkan antara terjadinya perubahan desain terhadap pengaruh/efek yang 

terjadi pada perubahan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

Berdasarkan uraian yang disebutkan pada sub bab 2.4.1. maka dapat disimpulkan bahwa 

perubahan desain adalah setiap perbedaan yang terjadi dari apa yang sudah disepakati di 

dalam kontrak, baik itu perubahan pada rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) maupun 

perubahan pada gambar rencana. 
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2.4.3 Penyebab Terjadinya Perubahan/Perubahan Desain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu et al. (2005) mengklasifikasikan penyebab 

perubahan menjadi dua kelompok besar yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan perubahan/perubahan desain yang terjadi akibat dari pihak-

pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi seperti Owner, 

konsultan desain, konsultan manajemen konstruksi, dan kontraktor. Faktor eksternal 

adalah faktor yang tidak langsung terlibat dalam proyek konstruksi, akan tetapi dapat 

mempengaruhi terjadinya perubahan pada proyek konstruksi seperti seperti faktor 

ekonomi dan politik, faktor lingkungan alam, faktor kemajuan teknologi dan faktor 

pihak ketiga. Beberapa penyebab perubahan akibat faktor internal baik itu akibat dari 

owner, konsultan maupun kontraktor antara lain adalah: karena adanya material baru, 

teknologi baru, gambar rencana yang kurang jelas, kurangnya informasi lapangan, 

kondisi lapangan yang mengharuskan merubah metode kerja. Sedangkan faktor 

eksternal antara lain adalah terjadinya perubahan peraturan atau undang-undang, 

bencana alam, perbedaan geologi, protes penduduk di sekitar dsb. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chang et al. (2011) mengklasifikasi alasan 

terjadinya perubahan desain pada waktu produksi dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Di bawah kendali owner, antara lain adalah permintaan oleh owner, informasi yang 

tidak lengkap dan tidak benar, tidak cukupnya dana atau waktu desain. 

2) Di bawah kendali designer, antara lain adalah kesalahan dan kelalaian, kurangnya 

koordinasi, tidak pengalaman, beban kerja yang berat. 

3) Di luar kendali antara lain adalah meningkatnya kebutuhan, stakeholder request, 

perubahan kebijakan atau hukum, dan lain-lain. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Burati Jr. et al. (1992) penyebab 

perubahan yang terjadi pada proyek kontruksi dibagi menjadi 5 klasifikasi yaitu: design, 

konstruksi, pabrikasi, transportasi, dan operation. Sun and Meng (2009) 

mengklasifikasikan penyebab perubahan menjadi 5 buah yaitu: berhubungan dengan 

proyek, berhubungan dengan client, berhubungan dengan desain, berhubungan dengan 

kontraktor, dan faktor eksternal. Sedangkan Hsieh et al. (2004) mengklasifikasikan 

penyebab perubahan menjadi 9 bagian yaitu: Perencanaan dan perancangan, kondisi 

bawah tanah, pertimbangan keamanan, bencana alam, perubahan peraturan dan regulasi, 
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perubahan pengambilan keputusan dari penguasa, transfer kepemilikan dan 

commissioning, permohonan tetangga, dan macam-macam penyebab lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alnuaimi et al. (2010) tidak mengklasifikasikan 

penyebab perubahan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyebab perubahan 

antara lain adalah: 

1) Owner memerintahkan pekerjaan tambahan. 

2) Owner memerintahkan modifikasi terhadap desain. 

3) Tidak terdapat manual operasi dan prosedur. 

4) Tidak tersedianya tenaga ahli. 

5) Rendahnya komunikasi. 

6) Tidak adanya perencanaan proyek. 

7) Waktu desain yang tidak realistis. 

8) Waktu konstruksi yang tidak realistis. 

9) Owner tidak dapat memberikan keputusan tepat waktu. 

10) Rendahnya fee konsultan dan kurang pengalaman.  

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Love et al. (2010), dari hasil 

penelitian yang dilakukan penyebab rework adalah: tidak efektif menggunakan 

Informasi Teknologi (IT), prosedur kerja dan komunikasi tidak jelas ditentukan, terlalu 

banyak client terlibat dalam proyek, perubahan akibat permintaan client, dan perubahan 

karena permintaan kontraktor untuk meningkatkan mutu. Penelitian yang dilakukan 

oleh Andi et al. (2007) mengatakan bahwa penyebab terjadinya pekerjaan ulang antara 

lain adalah: terjadinya kesalahan desain, detail desain tidak jelas, kurangnya 

constructability, buruknya koordinasi, kurangnya team work, kurangnya antisipasi 

keadaan alam, jadwal yang terlalu padat, dan jumlah lebur yang terlalu padat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kaliba et al. (2009) mengatakan bahwa penyebab perubahan 

adalah waktu dan schedule proyek, scope of project, biaya dan pendanaan proyek, 

komunikasi dan peraturan serta pemerintahan yang baik. Permana (2013) mengatakan 

perubahan desain disebabkan oleh ketersediaan dana, spesifikasi teknik, dan kesalahan 

gambar. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan penyebab 

terjadinya perubahan pada proyek konstruksi terdiri dari banyak faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu faktor internal dan 
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faktor eksternal (Wu et al., 2005). Faktor internal dibagi menjadi 3 katagori tergantung 

dari siapa yang memulai perubahan tersebut apakah disebabkan oleh owner, konsultan 

maupun kontraktor/subkontraktor. Di sini dapat dilihat bahwa faktor internal adalah 

pihak-pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek kontruksi. Faktor 

eksternal adalah faktor penyebab perubahan yang secara tidak langsung terlibat dalam 

proyek konstruksi akan tetapi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada proyek 

konstruksi. Faktor eksternal antara lain faktor politik dan ekonomi, faktor lingkungan 

alam, faktor pihak ketiga dan yang lainnya. Modifikasi  dari pengklasifikasian yang 

dilakukan oleh Wu et al. (2005) yang akan digunakan dalam penelitian di sini untuk 

melakukan klasifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. Adapun klasifikasi perubahan desain pada 

pelaksanaan proyek konstruksi adalah: 

1) Perubahan desain disebabkan oleh owner 

Owner melakukan perubahan desain merupakan hal yang biasa dilakukan karena 

berbagai penyebab timbulnya perubahan desain tersebut (Wu et al., 2005). Penyebab 

perubahan desain oleh owner yang paling sering terjadi adalah karena permintaan 

owner untuk melakukan perubahan (Alnuaimi et al., 2010; Love et al., 2010; Wu et 

al., 2005; Chang et al., 2011; Chang, 2002; Cox et al., 1999). Selama pelaksanaan 

proyek konstruksi apabila owner tidak dapat memberikan keputusan tepat waktu 

juga dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan desain (Alnuaimi et al., 2010; 

Chang, 2002). Perubahan pendanaan atau funding yang dimiliki oleh owner 

merupakan penyebab perubahan desain yang dilakukan oleh owner. Hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan pendanaan yang dimiliki oleh owner (Love et al., 

2010; Permana, 2013). Informasi yang diberikan oleh owner tidak lengkap dan tidak 

tepat juga merupakan sumber perubahan desain yang terjadi pada pelaksanaan 

proyek konstruksi (Love et al., 2010). Alnuaimi et al. (2010) dan Kaliba et al. (2009) 

menyebutkan bahwa scope of project atau lingkup pekerjaan yang disusun oleh 

owner atau wakil owner tidak jelas juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

2) Perubahan desain disebabkan oleh konsultan desain. 

Konsultan desain juga dapat menjadi sumber penyebab terjadinya perubahan desain 

pada pelaksanaan proyek konstruksi. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan 
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mengatakan bahwa kurangnya waktu untuk melaksanakan desain dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi 

(Alnuaimi et al., 2010; Love et al., 2010; Andi et al., 2007). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Alnuaimi et al. (2010) dan Love et al. (2010) mengatakan 

bahwa kepemilikan sertifikat atau lisensi juga dapat menjadi penyebab terjadinya 

perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan memiliki sertifikat 

atau lisensi maka diharapkan desain yang dihasilkan oleh konsultan desain sedikit 

mengalami perubahan pada pelaksanaan proyek konstruksi. Tidak mampunya 

konsultan desain memberikan  informasi dan dokumen tender yang lengkap juga 

dapat menjadi sumber terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek 

konstruksi (Love et al., 2010; Alnuaimi et al., 2010; Chang, 2002). Kesalahan desain 

dan kelalaian yang dilakukan oleh konsultan desain pada waktu melaksanakan 

desain akan mengakibatkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek 

konstruksi (Alnuaimi et al., 2010; Love et al., 2010; Chang, 2002; Chang et al., 

2011; Andi et al., 2007; Perkins, 2009; Cox et al., 1999; Permana, 2013). Setiap 

daerah memiliki regulasi dan ijin mendirikan bangunan yang berbeda, konsultan 

desain harus mengetahui dengan baik regulasi dan ijin pembangunan tersebut, 

karena bila tidak mengikuti regulasi dan ijin pembangunan tersebut dapat menjadi 

penyebab terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi (Love et 

al., 2010; Andi et al., 2007). Usulan perubahan desain yang diajukan oleh konsultan 

desain karena adanya ide baru yang dapat membuat desain yang sudah dibuat 

menjadi lebih baik (Love et al., 2010). Rendahnya fee untuk melaksanakan desain 

juga merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan terjadinya perubahan 

desain. Rendahnya fee desain menyebabkan mutu desain yang dihasilkan menjadi 

berkurang yang pada akhirnya akan memiliki dampak pada waktu pelaksanaan 

proyek konstruksi yaitu terjadinya perubahan desain (Kuprena, 2007; Bubshait et al., 

1998; Alnuaimi et al., 2010; Love et al., 2010). Kurangnya komunikasi antara 

konsultan desain dengan owner juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi (Love et al., 2010). 

3) Perubahan desain yang disebabkan oleh konsultan manajemen konstruksi. 

Menurut Husen (2009) konsultan manajemen konstruksi juga dapat menjadi 

penyebab terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. 
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Konsultan manajemen konstruksi gagal melakukan komunikasi dengan pihak-pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan desain. Tidak dapat memberikan keputusan yang tepat pada waktunya 

pada waktu pelaksanaan proyek konstruksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan desain. Tidak cermat dalam memeriksa dan mengoreksi dokumen 

perencanaan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan 

konstruksi. 

4) Perubahan desain yang disebabkan oleh kontraktor 

Perubahan desain oleh kontraktor dapat terjadi karena waktu pelaksanaan proyek 

konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor tidak realistis (Alnuaimi et al., 2010). 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi kontraktor juga sering meminta perubahan 

desain karena metode yang digunakan tidak tepat, untuk meningkatkan 

constructability, serta melakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan (Love et 

al., 2010; Wu et al., 2005). Manajemen proyek yang dilakukan oleh kontraktor tidak 

baik juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan desain. Manajemen yag tidak 

baik menyebabkan alur informasi yang terjadi dilapangan menjadi tidak baik yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi 

(Alnuaimi et al., 2010; Love et al., 2010; Chang et al., 2011; Andi et al., 2007). 

Rendahnya nilai kontrak konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor juga merupakan 

salah satu penyebab terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek 

konstruksi (Alnuaimi et al., 2010). 

5) Perubahan desain yang disebabkan oleh politik dan ekonomi. 

Politik dan ekonomi di daerah tempat dilaksanakannya proyek konstruksi juga dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan desain antara lain adalah terjadinya perubahan 

kebijakan dari pemerintah daerah dan peraturan yang berlaku (Wu et al., 2005; 

Chang et al., 2011; Hsieh et al., 2004). Terjadinya perubahan otoritas yang membuat 

keputusan di daerah tempat dilakukannya proyek konstruksi akan dapat menjadi 

penyebab terjadinya perubahan desain pada pelaksnaan proyek konstruksi yang 

terjadi pada lokasi (Hsieh et al., 2004). Pengaruh ekonomi seperti terjadinya inflasi 

dan perubahan harga terhadap komponen yang digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan juga berpengaruh terhadap terjadinya perubahan desain (Sun and 

Meng, 2009). 
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6) Perubahan desain yang disebabkan oleh lingkungan alam. 

Lingkungan alam juga akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan desain pada 

pelaksanaan proyek konstruksi seperti kondisi cuaca dan bencana alam (Wu et al., 

2005). Desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan cuaca atau iklim di 

mana bangunan tersebut akan dibangun, karena salah mengantisipasi cuaca atau 

iklim maka akan dapat menyebabkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan 

proyek konstruksi (Decy, 2015). Terjadi perbedaan kondisi lapangan karena tidak 

lengkapnya survey geologi dan survey kondisi lapangan juga dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi (Wu et al., 2005; 

Andi et al., 2007; Cox et al., 1999; Perkins, 2009). 

7) Perubahan desain yang disebabkan oleh kemajuan teknologi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Love et al. (2010), Andi et al. (2007), 

Sun and Meng, (2009) yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi juga dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

Desain yang sudah dibuat sudah tidak cocok dengan teknologi konstruksi yang ada 

saat ini, sehingga desain yang dibuat harus dirubah untuk menyesuaikan teknologi 

yang ada. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi sehingga sistem 

informasi teknologi dan sistem komunikasi yang ada dapat mempengaruhi 

terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. Ditemukannya 

material baru yang lebih baik dari sebelumnya juga dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan desain. 

8) Perubahan desain disebabkan oleh pihak ketiga 

Adanya komplain dari pihak-pihak yang berada disekitar proyek konstruksi dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan desain terhadap desain yang sudah ada (Hsieh et 

al., 2004; Chang, 2002). Permintaan perubahan desain dari pihak yang akan 

menggunakan bangunan atau pihak yang akan mengoperasikan bangunan tersebut 

juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan desain (Love et al., 2010) 

2.4.4 Pengaruh Perubahan. 

Dalam pekerjaan proyek konstruksi perubahan memiliki konstribusi yang sangat besar 

sebagai penyebab terjadinya tertundanya (delay) pekerjaan konstruksi dan cost overrun 

(Wu et al., 2005; Chang et al., 2011). Terdapat beberapa penelitian yang sudah 
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dilakukan untuk mengetahui efek dari perubahan/perubahan desain pada sutau proyek 

konstruksi. Penelitian yang dilakukan oleh Alnuaimi et al. (2010) terdapat tiga efek 

penting yang terjadi akibat change order adalah: 

1) Tertundanya penyelesaian proyek (waktu). 

2) Variasi akibat change order akan menyebabkan terjadinya perselisihan dan claim. 

3) Cost over-run, di mana biaya yang dibutuhkan lebih besar dari pada apa yang 

direncanakan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasfy (2010) efek yang dominan 

terjadi akibat adanya pekerjaan ulang (rework) pada suatu proyek konstruksi adalah: 

berpengaruh terhadap biaya proyek, terjadinya delay pada proyek, dan terjadi 

ketidakpuasan kontraktor dan owner. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Serag 

et al. (2010) dikemukan dua pengaruh dari change order pada proyek konstruksi yaitu: 

peningkatan dalam harga kontrak (biaya) dan menyebabkan perpanjangan waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sun and Meng (2009) melakukan klasifikasi  efek 

perubahan adalah: 

1) Berhubungan dengan waktu. 

2) Berhubungan dengan biaya. 

3) Berhubungan dengan produktivitas. 

4) Berhubungan dengan resiko. 

5) Faktor efek yang lain. 

Hampir semua penelitian yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa apabila 

terjadi perubahan pada proyek konstruksi maka pengaruh yang paling dominan adalah 

terjadinya perubahan biaya dan perubahan waktu. Penelitian yang dilakukan di sini akan 

membuat model bagaimana pengaruh perubahan desain terhadap perubahan biaya dan 

perubahan waktu. Dengan model ini maka akan dapat memprediksi berapa besarnya 

perubahan biaya dan perubahan waktu yang terjadi bila terjadi perubahan desain pada 

pelaksanaan proyek konstruksi. 

2.5 Biaya. 

Arti biaya dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) adalah uang yang dikeluarkan untuk 

mengadakan (mendirikan, melakukan). Jadi dalam proyek konstruksi yang sering 
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disebut dengan biaya konstruksi adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membuat 

bangunan, baik itu bangunan gedung maupun bangunan infrastruktur lainnya. 

2.5.1 Estimasi Biaya Proyek 

Sebelum melaksanakan proyek konstruksi estimasi biaya proyek perlu dilakukan 

seakurat mungkin. Hal ini dilakuka karena estimasi biaya memiliki fungsi yang sangat 

luas dalam merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti: material, tenaga 

kerja, peralatan, waktu dan sebagainya. Estimasi biaya bertujuan untuk memperkirakan 

besarnya biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang 

(Yeo, 1990, cit. Latuperissa, 2007). Menurut Peurifory and Oberlender (1989) tujuan 

estimasi adalah menentukan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

sebuah proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. 

Menurut Peurifory and Oberlender (1989) Estimasi biaya proyek sedikitnya 

dapat dibagi menjadi dua jenis yang berbeda. Pembagian tersebut tergantung tujuan dari 

estimasi biaya tersebut digunakan dan jumlah informasi yang diketahui pada saat 

estimasi biaya tersebut dibuat. Adapun Estimasi biaya tersebut adalah: 

1) Pada saat belum terdapat desain yang detail yang sering disebut dengan cost 

planning dan juga dapat dikatakan dengan estimasi taksiran (approximate estimates) 

yang kadang-kadang disebut dengan estimasi pendahuluan, estimasi konsepsual atau 

estimasi anggaran, 

2) Pada saat sudah terdapat desain yang detail yang sering disebut dengan cost 

estimating dan juga dapat dikatakan dengan estimasi detail (detail estimates) yang 

kadang-kadang disebut dengan estimasi akhir atau estimasi definitif.  

Sedangkan menurut Dipohusodo (1996) estimasi biaya proyek kontruksi 

dikelompokan dalam: 

1) Estimasi Taksiran. 

Estimasi taksiran biasanya dilakukan untuk menetapkan anggaran pada sebuah 

proyek. Berdasarkan anggaran yang dihasilkan dari estimasi taksiran maka owner 

dapat memutuskan apakah proyek tersebut akan dibangun atau tidak. Dari perspektif 

desain, maka anggaran tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat desain 

yang dibutuhkan oleh owner. 
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2) Estimasi Rinci. 

Estimasi rinci pada proyek konstruksi disiapkan oleh kontraktor untuk mengajukan 

penawaran harga kepada owner. Estimasi rinci dibuat dengan dasar hitungan volume 

pekerjaan, serta harga satuan pekerjaan. Estimasi rinci sangat penting baik bagi 

owner maupun kontraktor karena menggambarkan harga penawaran, yang 

merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh owner kepada kontraktor untuk 

menyelesaikan sebuah proyek konstruksi. Atau jumlah uang yang akan diterima oleh 

kontraktor untuk membangun sebuah proyek konstruksi. 

3) Estimasi Definitif. 

Estimasi definitif merupakan gambaran pembiayaan dan pertanggungjawaban 

rampung, dengan hanya kemungkinan kecil terjadi kesalahan. 

Skema estimasi berdasarkan tahapan proyek dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Macam Estimasi Sesuai dengan Tahapan Proyek (Dipohusodo, 1996) 

 
Akurasi dari setiap estimasi tersebut tergantung kepada jumlah informasi yang 

diketahui. Menurut Peurifory and Oberlender (1989) pada saat konsepsual, di mana 

sedikit atau tidak ada desain, estimasi biayanya sering disebut dengan konsepsual 

estimasi atau conceptual budgeting. Informasi yang digunakan untuk penyusunan biaya 

tersebut berdasarkan kepada project scope di mana  akurasi biaya yang dihasilkan 

berkisar antara +40% sampau -10%. Pada tahap preleminary design, di mana biayanya 

sering disebut dengan preleminary cost memiliki akurasi berkisar antara +25% sampai -

5%. Final design atau detail design, di mana biayanya sering disebut dengan final 
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budgeting memiliki akurasi berkisar antara +10% sampai -3%. Komponen dalam 

estimasi biaya secara rinci pada suatu proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 2 

kelompok besar yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung (Asiyanto, 2003; 

Peurifory and Oberlender, 1989).  

2.5.2 Biaya Langsung  

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang langsung berkaitan dengan fisik proyek yaitu 

seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan di proyek dan biaya untuk mendatangkan 

seluruh sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut. Biaya langsung juga disebut 

dengan biaya tidak tetap, karena sesuai sifat biayanya di mana jumlah biaya yang 

dibutuhkan tidak tetap, akan tetapi akan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan 

pekerjaan yang dilaksanakan. Secara garis besar biaya langsung pada proyek konstruksi 

terdiri dari (Asiyanto, 2003; Peurifory and Oberlender, 1989):  

1) Biaya bahan/material. 

2) Biaya upah kerja (tenaga). 

3) Biaya alat. 

4) Biaya subkontraktor. 

Perubahan desain pada proyek konstruksi menyebabkan terjadinya perubahan 

terhadap volume pekerjaan, perubahan material yang digunakan, maupun perubahan 

peralatan yang digunakan. Sehingga setiap proyek konstruksi yang mengalami 

perubahan desain, maka perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan 

terhadap biaya langsung. Situasi seperti ini juga akan terjadi pada sistem delivery 

proyek yang memisahkan tanggungjawab desain dengan tanggungjawab pekerjaan 

pembangunan, yaitu yang terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi. 

2.5.3 Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung adalah seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung, yang 

dibebankan kepada proyek. Besar biaya tidak langsung setiap bulannya relatif tetap, 

dibandingkan dengan biaya langsung. Pembebanan biaya tidak langsung perusahaan 

biasanya didistribusikan kepada seluruh proyek yang sedang dalam pelaksanaan. Oleh 

sebab itu maka dalam menghitung biaya proyek selalu ditambah dengan pembebanan 

biaya tidak langsung perusahaan. 
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Biaya tidak langsung tersebut antara lain adalah (Asiyanto, 2003; Peurifory and 

Oberlender, 1989): biaya pemasaran, biaya overhead kantor pusat/kantor cabang,  

asuransi, pajak. Secara umum biaya tidak langsung dapat dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Overhead proyek atau overhead yang terjadi pada proyek itu sendiri. 

2) Overhead kantor cabang maupun kantor pusat yang dibebankan ke proyek. 

Perubahan biaya tidak langsung akan lebih banyak dipengaruhi apabila terjadi 

perubahan waktu pelaksanaan proyek konstruksi, karena dengan bertambahnya waktu 

pelaksanaan proyek konstruksi akan menyebabkan bertambahnya biaya tak langsung 

terutama biaya overhead proyek seperti gaji, telepon, listrik, air, dan sebagainya. 

Berdasarkan sistem delivery proyek yang digunakan maka sistem delivery proyek 

terintegrasi akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada sistem delivery 

proyek yang tidak terintegrasi. Hal ini disebabkan karena pada sistem delivery proyek 

yang terintegrasi pelaksanaan pekerjaan desain dengan pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi dapat dilakukan secara bersamaan, hal ini akan dapat memperpendek waktu 

pelaksanaan proyek konstruksi yang pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya tak 

langsung yang akan terjadi pada proyek konstruksi. 

2.5.4 Penyusunan Estimasi Biaya Proyek 

Pengabungan dari biaya langsung dan biaya tak langsung inilah yang nantinya akan 

menjadi estimasi biaya total pada proyek konstruksi. Estimasi biaya proyek konstruksi 

ini akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan proyek dari segi biaya, dan 

diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak melebihi 

biaya yang sudah ditetapkan. Apabilan biaya pelaksanaan proyek melebihi apa yang 

sudah ditetapkan disebut dengan pembengkakan biaya (cost overrun). Proses 

penyusunan biaya proyek dapat dilihat pada Gambar 2.6 yang diperkenalkan oleh 

Soeharto (1997). 

Biaya proyek memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

proyek. Pada taraf pertama estimasi biaya proyek digunakan untuk mengetahui berapa 

besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyek atau investasi. Selanjutnya 

estimasi biaya proyek memiliki spektrum yang lebih luas yang dapat digunakan untuk 

merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, maupun 

waktu. 
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Gambar 2.6. Proses Penyusunan Anggaran Biaya Proyek Konstruksi (Soeharto, 1997) 
 
Langkah awal untuk mempersiapkan biaya proyek adalah dengan melakukan 

survey dan pengkajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan proyek, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. 

Survey yang dilakukan di sini adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang 

nantinya dapat digunakan untuk menyusun biaya yang realistis. Survey yang dilakukan 

bisa dilakukan langsung kepada tangan pertama atau dapat dilakukan dengan mencari 

dari bank data yang sudah ada. 

Dari survey yang dilakukan, maupun dari bank data yang ada, serta masukkan-

masukan lain dari pihak-pihak yang mengerti masalah biaya proyek, maka selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan 

untuk tenaga kerja, material, maupun peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut akan diperoleh total biaya tenaga 

kerja, total material, serta total peralatan yang dibutuhkan. Biaya ini disebut dengan 

biaya langsung. Di samping biaya langsung, dari hasil survey, bank data, serta masukan 

lain yang diperoleh dihasilkan pula biaya tidak langsung berupa overhead, kontigensi, 
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eskalasi, pajak yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek. Gabungan antara biaya 

langsung dan biya tidak langsung inilah yang akan menjadi total biaya proyek. 

Perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi akan berdampak langsung 

kepada biaya langsung maupun biaya tak langsung suatu proyek konstruksi. Sebagai 

contoh jika terjadi perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi maka akan 

menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kebutuhan material, kebutuhan tenaga 

kerja, maupun kebutuhan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan 

perubahan tersebut. Di mana perubahan material, tenaga kerja, dan peralatan merupakan 

perubahan terhadap biaya langsung pada suatu proyek konstruksi. Sedangkan apabila 

perubahan desain yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan waktu pelaksanaan 

proyek konstruksi, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada biaya 

tidak langsung suatu proyek konstruksi. 

2.6 Waktu. 

Untuk menyelesaikan atau mewujudkan suatu proyek konstruksi, maka akan dibutuhkan 

pengalokasian waktu. Waktu digunakan untuk melaksanakan masing-masing item 

pekerjaan yang terdapat pada suatu proyek konstruksi. Pengalokasi waktu yang 

dilakukan pada proyek konstruksi biasa disebut dengan penjadwalan proyek (Husen, 

2009).  

Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan, yang dapat 

memberikan informasi mengenai jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal 

kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta rencana 

durasi proyek dan progres waktu penyelesaian proyek. 

Metode penjadwalan yang sering digunakan dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi antara lain adalah: 

1) Bagan Balok atau Bar Chart. 

2) Network Planning seperti: Arrow Diagram, Precedence Diagram Network, 

Program Evaluasia dan Review Teknik (PERT) 

Penjadwalan proyek ini dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan 

pengendalian proyek pada waktu pelaksanaannya, baik dari segi waktu maupun segi 

biaya pelaksanaan proyek. Dari segi waktu maka penjadwalan ini akan memberikan 

informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi, 

apakah proyek konstruksi tersebut lebih cepat dari yang direncanakan atau lebih lambat 
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dari apa yang direncanakan (time overrun). Dengan adanya informasi ini maka semua 

pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat mengambil tindakan yang tepat agar 

proyek yang sedang dilaksanakan tidak mengalami keterlambatan. 

2.7 Hubungan Antara Rancangan dengan Biaya. 

Pada proyek konstruksi terdapat hubungan yang erat antara rancangan (design) dengan 

biaya, seperti yang yang diperlihatkan pada Gambar 2.7 (Asiyanto, 2003). Pada Gambar 

2.7, grafik a, jika perubahan desain terjadi pada tahap awal proyek konstruksi, maka 

perubahan desain tersebut kemungkinannya sangat besar akan merubah hasil sesuai 

dengan perubahan/perubahan desain yang terjadi. Sedangkan pada grafik b pada tahap 

awal proyek penggunaan sumber daya, baik itu biaya, material, tenaga kerja, peralatan 

dan sebagainya masih kecil. Dari  kedua grafik tersebut dapat disimpulan bahwa 

perubahan desain pada awal proyek akan memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil 

akhir proyek itu sendiri, sedangkan pada saat yang bersamaan kumulatif penggunaan 

sumber daya masih kecil.  Seiring dengan berjalannya waktu, sampai mendekati akhir 

proyek konstruksi, seperti diperlihatkan pada grafik a, apabila terjadi perubahan desain 

maka kemungkinannya akan sangat kecil untuk merubahan hasil, sedangkan pada grafik 

b menunjukkan bahwa kumulatif penggunaan sumber daya proyek sudah sangat besar.  

Pada Gambar 2.7, memperlihatkan bahwa pada masa konstruksi penggunaan 

sumber daya proyek meningkat tajam, sedangkan kemungkinan untuk merubah hasil 

menjadi semakin kecil, jadi apabila perubahan desain terjadi pada masa konstruksi, 

disamping kumulatif sumber daya yang digunakan sudah besar, kemungkinan untuk 

mengubah hasil semakin kecil. Sejalan dengan Dipohusodo (1996) untuk melaksanakan 

desain sebuah proyek umumnya memerlukan sumber daya/biaya sebesar 7%-12% 

dengan rata-rata sebesar 10%, sedangkan 90% sumber daya yang dibutuhkan suatu 

proyek akan digunakan pada masa konstruksi.  

Berdasarkan Gambar 2.7 dan Dipohusodo (1996) dapat disimpulan 

perubahan/perubahan desain akan lebih baik bila terjadi pada awal-awal poyek 

konstruksi karena kemungkinan akan mengubah hasil masih besar dan penggunaan 

sumber daya masih kecil. Sedangkan apabila perubahan desain terjadi pada akhir 

proyek, yaitu pada masa konstruksi atau pada tahap oprasional, maka kemungkinan 

mengubah hasil akhirnya makin kecil dan penggunaan sumber daya sudah besar. Hal ini 
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Gambar 2.7. Hubungan Pengaruh Rancangan (Design) dengan Biaya (Asiyanto, 2003) 
 
Grafik yang dihasilkan oleh Asiyanto (2003) seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 2.7, hanya menggambarkan grafik antara besarnya kemungkinan mengubah 

hasil yang diinginkan oleh owner dengan dengan grafik kumulatif penggunaan sumber 

daya pada proyek konstruksi. Grafik tersebut belum memperlihatkan lebih detail faktor-

faktor apa saja yang menjadi penyebab dilakukannya perubahan pada proyek konstruksi 

yang dilaksanakan. Sedangkan penggunaan sumber daya disebutkan secara umum, tidak 

membedakan antara sumber daya yang langsung digunakan untuk pelaksanaan proyek 

kontruksi (biaya langsung) atau sumber daya yang tidak langsung digunakan untuk 

pelaksanaan proyek konstruksi (biaya tidak langsung).  
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suatu proyek konstruksi, terdapat beberapa macam sistem delivery proyek akan tetapi 
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delivery proyek merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan pada masa konstruksi, dan hal ini juga belum terlihat pada grafik 

Asiyanto (2003) 

Dalam penelitian yang akan dilakukan di sini mencoba lebih mengembangkan 

lagi grafik dari Asiyanto (2003) dengan jalan mengelaborasi lebih detail mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan desain pada masa konstruksi, 

serta menambahkan bagaimana pengaruh sistem delivery proyek yang digunakan pada 

masa konsktruksi terhadap perubahan desain yang terjadi. 

2.8 Pelaksanaan Proyek Konstruksi. 

Konstruksi adalah semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik dimanfaatkan untuk tempat tinggal 

atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bisa digunakan secara 

individu atau umum seperti: jalan, gedung, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, 

terowongan, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan 

komunikasi (Wibowo dan Hadihardaja, 2006). Kegiatan konstruksi meliputi 

perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Proses 

produksi dari sektor konstruksi membutuhkan input dari sektor lain, sementara itu hasil 

akhir dari produk sektor ini akan dipergunakan lagi oleh sektor lain baik sebagai 

customer goods ataupun investment goods (Wibowo dan Hadihardaja, 2006). 

Pelaksanaan proyek konstruksi dapat dikatakan sebagai kegiatan melaksanakan 

bangunan/kontruksi yang sudah direncanakan sampai dengan terwujudnya 

bangunan/konstruksi tersebut, agar dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh individu 

atau umum. Dalam pelaksanaannya proyek konstruksi akan melibatkan banyak pihak 

dan akan memberikan konstribusi dalam pelaksanaannya, baik itu lingkungan internal 

proyek yang bertanggungjawab secara langsung terhadap proses kegiatan proyek, 

maupun pihak eksternal yang memberikan konstribusi secara tidak langsung terhadap 

proses kegiatan proyek. Pihak pihak yang terlibat dalam lingkungan internal proyek dan 

bertanggungjawab secara langsung terhadap proses kegiatan proyek adalah pihak 

pemilik proyek (owner) atau prinsipal (employer/client/bouwheer), pihak konsultan 

(perencana maupun pengawas), pihak kontraktor, sub kontraktor, pemasok (supplier) 

(Ervianto, 2005; Husen, 2009; Latuperissa, 2007). Sedangkan pihak eksternal proyek 

antara lain adalah pemerintah sebagai regulator bagi kelangsungan proyek, institusi 
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keuangan, masyarakat, alam atau lingkungan, media massa, organisasi LSM lingkungan 

dan sebagainya (Husen, 2009; Latuperissa, 2007)  

Menurut Ervianto (2005) yang paling besar peranannya dan bertanggungjawab 

penuh terhadap kelangsungan proses kegiatan pelaksanaannya adalah Pihak pemilik 

proyek (Owner) atau prinsipal (employer/client/bouwheer), pihak konsultan (perencana 

maupun pengawas), dan pihak kontraktor. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki 

tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Dalam mewujudkan bangunan/konstruksi para pihak berperan sesuai dengan 

tupoksi serta berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan hubungan kerja yang sudah 

ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 

Tentang Jasa Konstruksi (1999) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (2000) di mana secara detail 

mengatur tupoksi (tugas pokok dan fungsi) para pihak yang terlibat dalam proyek 

konstruksi. 

2.8.1 Owner. 

Pemilik Proyek (owner) adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, 

memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan 

pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil hasil proyek sesuai dengan sasaran 

dan tujuan proyek yang ditetapkan (Husen, 2009). Sedangkan menurut Ervianto (2005) 

mengatakan bahwa pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah 

orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh 

memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan 

tersebut. 

Hak dan kewajiban dari pengguna jasa antara lain (Ervianto, 2005) adalah: 

1) Menunjuk penyedia jasa (konsultan/kontraktor). 

2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sudah 

dilakukan oleh penyedia jasa. 

3) Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak 

penyedia jasa untuk kelancaran proyek. 

4) Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. 

5) Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah 

biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan. 
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6) Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan 

menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang yang bertindak atas nama 

pemilik. 

7) Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). 

8) Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan oleh 

penyedia jasa jika produknya sudah selesai sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

2.8.2 Konsultan. 

Konsultan adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengguna jasa yang 

memiliki keahlian dan pengalaman dalam membangun proyek konstruksi (Husen, 2009). 

Konsultan menyediakan jasa kepenasehatan (consultancy service) dalam bidang 

keahlian tertentu. Jadi dalam memberikan jasanya konsultan akan memberikan analisis 

atau kajian, pendapat atau opini sesuai dengan keahliannya untuk dibuat suatu 

keputusan oleh pemilik proyek (pengguna jasa). 

Konsultan dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsultan perencana dan 

konsultan pengawas (Ervianto, 2005). Sedangkan menurut Husen (2009) konsultan 

dibedakan menjadi konsultan perencana, konsultan pengawas dan konsultan manajemen 

konstruksi. Dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut: 

2.8.2.1 Konsultan Perencana. 

Konsultan perencana adalah orang/badan hukum  yang membuat perencanaan bangunan 

secara lengkap baik di bidang arsitektur, sipil, dan bidang lain yang melekat erat 

membentuk suatu sistem bangunan (Ervianto, 2005). Hak dan kewajiban dari konsultan 

perencana adalah: 

1) Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana 

kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya. 

2) Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor 

tentang pelaksanaan pekerjaan. 

3) Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang 

jelas dalam gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat. 

4) Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. 

5) Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. 
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2.8.2.2 Konsultan Pengawas. 

Konsultan pengawas adalah orang/badan hukum yang ditunjuk oleh pengguna jasa 

untuk membantu dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari 

awal sampai berakhirnya pekerjaan yang dilaksanakan (Ervianto, 2005).  Hak dan 

kewajiban konsultan pengawas adalah: 

1) Mengadakan pengawasan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan. 

2) Melakukan perhitungan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh 

kontraktor. 

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi 

antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar. 

4) Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari 

terjadinya pembengkakan biaya. 

5) Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil 

akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah 

ditetapkan. 

6) Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan oleh kontraktor. 

7) Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari persyaratan yang sudah 

ditetapkan. 

8) Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya pekerjaan tambah kurang. 

2.8.2.3 Konsultan Manajemen Konstruksi. 

Konsultan manajemen konstruksi adalah orang/badan hukum yang ditunjuk oleh 

pengguna jasa untuk membantu dalam memanage proyek konstruksi yang dilaksanakan 

mulai proyek dilaksanakan sampai dengan selesainya proyek tersebut (Husen, 2009). 

Tugas dan tanggungjawab dari konsultan manajemen konstruksi antara lain adalah: 

1) Sebagai wakil pemberi tugas di lapangan. 

2) Sebagai pengawas pekerjaan di lapangan. 

3) Memimpin rapat-rapat koordinasi proyek. 

4) Memberikan keputusan di lapangan. 

5) Memeriksa dan mengoreksi gambar-gambar di lapangan. 

6) Menyelesaikan perselisihan di lapangan. 

7) Memeriksa progres yang terjadi dilapangan. 

8) Membuat berita acara pembayaran pekerjaan di lapangan. 
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2.8.3 Kontraktor. 

Kontraktor adalah orang/badan hukum yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan 

berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang sudah ditetapkan 

(Ervianto, 2005). Hak dan kewajiban kontraktor adalah: 

1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, 

risalah penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat tambahan yang sudah ditetapkan oleh 

pengguna jasa. 

2) Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas 

sebagai wakil dari pengguna jasa. 

3) Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. 

4) Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang sudah diselesaikan sesuai 

dengan ketetapan yang berlaku. 

2.9 Kinerja Proyek. 

Langston (2012) mengatakan bahwa kinerja adalah mencapai apa yang diinginkan. 

Menurut Rashid et al. (2006) kinerja digambarkan sebagai tingkat pencapain dari usaha 

atau pekerjaan yang sudah ditentukan. Sedangkan berdasarkan Project Management 

Institute (2004) dalam Rashid et al. (2006) menyebutkan kinerja proyek adalah semua 

mengenai sesuainya atau melebihi kebutuhan dari stakeholder atau harapan dari sebuah 

proyek. Berdasarkan definisi tersebut maka kinerja proyek dapat dikatakan adalah 

tingkat pencapain dari usaha atau pekerjaan yang sudah ditentukan, di mana pekerjaan 

yang dihasilkan tersebut sesuai atau bahkan melebihi keinginan dari stakeholder.  

Untuk mengukur kinerja proyek banyak indikator yang dapat digunakan,  

menurut Rashid et al. (2006) indikator tersebut antara lain adalah kepuasan clien, 

keterlibatan stakeholder, pelayanan, pengembalian investasi, meminimalkan cacad, 

menghidari sengketa, keamanan, standar dan ditambah dengan tiga buah indikator yang 

paling sering digunakan yaitu penyelesaian tepat waktu (waktu), sesuai dengan 

anggaran (biaya), dan pekerjaan tidak ada cacad dari apa yang ditentukan (mutu). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meng (2012) dalam Rashid et al. (2006) 

mengatakan bahwa proyek konstruksi sering mengalami tekanan karena rendahnya 

kinerja proyek dalam bentuk keterlambatan (waktu), melebihi biaya (biaya), dan cacad 

(mutu). Sedangan dari penelitian yang dilakukan oleh Shaban (2008) yang mereview 17 
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penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi kinerja proyek kontruksi 

menemukan bahwa 16 (94,11%) penelitian mengatakan biaya dan waktu sebagai faktor 

yang mempengaruhi kinerja proyek, 9 (52,94%) penelitian mengatakan  faktor mutu 

yang mempengaruhi kinerja proyek, 8 (47,05%) penelitian mengatakan  produktivitas 

sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja proyek, dan yang lainnya di bawah 7 

(41,17%) penelitian di mana faktor-faktor tersebut adalah kepuasan clien, keselamatan 

dan kesehatan, inovasi dan pembelajaran, lingkungan, kepuasan masyarakat, dan orang 

yang terlibat.  

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan maka dapat dikatakan 

bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi kinerja proyek konstruksi adalah biaya, 

waktu dan mutu. Ketiga faktor ini disebut juga dengan tiga kendala (triple constraint) 

dalam proyek konstruksi yang juga merupakan sasaran proyek (Soeharto, 1997), akan 

tetapi dari ketiganya maka biaya dan waktu merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja proyek konstruksi. Karena biaya dan waktu merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja pada proyek konstruksi, maka hasil penelitian yang 

akan dilakukan di sini juga akan dapat mengetahui kinerja proyek konstruksi bila 

terjadinya perubahan desain pada pelaksanaan proyek, khusunya kinerja biaya dan 

kinerja waktu. 

2.10 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

2.10.1 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kajian untuk menentukan kebenaran dari sesuatu yang ingin 

diteliti. Metode penelitian dapat dikatakan cara atau metode yang benar, yang 

diharapkan dapat menjawab kebenaran dari sesuatu yang ingin diteliti (Supriharyono, 

2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2012), metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan 

dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada. 

Terdapat bermacam metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

penelitian. Menurut Prastowo (2011) metode survei adalah metode penyelidikan tentang 

perulangan kejadian, peristiwa, atau masalah dalam berbagai situasi dan lingkungan 

yang dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual guna mendapatkan 
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informasi tentang variabel dengan menggunakan instrumen, seperti kuesioner, 

wawancara, atau kadang observasi. Begitu pula menurut Supriharyono (2006) metode 

survei adalah metode yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk 

mengumpulkan data. Pada umumnya pengertian survai dibatasi pada penelitian yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. 

Sedangkan metode studi kasus adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengkaji suatu fenomena atau kasus secara mendalam (Supriharyono, 2006). 

2.10.2 Teknik Pengumpulan Data 

Paling tidak ada lima teknik yang selama ini dapat digunakan untuk pengumpulan data, 

yaitu dengan sistem angket (questionnaire), wawancara (interview), pengamatan 

(observation), ujian (test) dan dokumentasi (Supriharyono, 2006). Peneliti dapat 

menggunakan salah satu teknik atau kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data. 

Untuk lebih jelasnya uraian teknik pengumpulan data sebagai berikut (Supriharyono, 

2006): 

1) Angket (kuesioner), kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk memberikan repon sesuai dengan permintaan peneliti. Kuesioner 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut padangnya 

(Widoyoko, 2012). Dipandang dari cara menjawab, kuesioner dibedakan menjadi 

dua yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. 

2) Wawancara, wawancara adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap responden yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Wawancara yang 

biasa digunakan adalah wawancara terpimpin, wawancara bebas dan wawancara 

bebas terpimpin. 

3) Pengamatan, pengamatan salah satu cara pengumpulan data dengan cara melihat 

objek studi secara langsung di lapangan. 

4) Ujian, ujian adalah teknik pengumpulan data dengan cara menguji kemampuan para 

responden itu sendiri. 

5) Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung di 

daerah studi, seperti foto, laporan, film dll. 
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2.11 Populasi dan Sampel 

2.11.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Sedangkan Ferdinand 

(2011) mengatakan bahwa populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena dipandang sebagai pusat semesta 

penelitian. Menurut Wirawan (2001), populasi adalah kumpulan dari seluruh eleman 

(unit atau individu) sejenis yang dapat dibedakan yang menjadi obyek 

penyelidikan/penelitian. Sebagai elemen/obyek penelitian dapat berupa orang, 

lembaga/organisasi, barang, besaran dan sebagainya. 

2.11.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang karakteristiknya hendak diketahui 

atau diselidiki (Sugiyono, 2012; Ferdinand, 2011; Wirawan, 2001). Subset ini diambil 

karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh 

karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut dengan sampel.  

Untuk memperoleh sampel terdapat teknik pengambilan sampel yang sering 

disebut dengan dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam suatu penelitian, terdapat berbagai macam teknik sampling 

(Riduwan dan Akdon, 2010; Sugiyono, 2012). 

Teknik sampling dalam penelitian dapat digolongkan menjadi dua, pembagian 

ini berdasarkan peluang setiap anggota sampel untuk dapat dipilih menjadi anggota 

sampel (Supriharyono, 2006; Riduwan dan Akdon, 2010) yaitu : 

1) Probability Sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Terdiri dari (Sugiyono, 2012): 
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(1) Simple random sampling, pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut.  

(2) Proportionate stratified random sampling, teknik ini dilakukan apabila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen. 

(3) Disproportionate stratified random sampling, teknik ini dilakukan apabila 

populasi berstrata tapi kurang proporsional. 

(4) Area (cluster) sampling (sampling menurut daerah), teknik ini dilakukan apabila 

obyek yang akan diteliti memiliki area yang sangat luas. 

2) Non Probability Sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2012).  

(1) Sampling sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari 

anggota populasi yang sudah diberikan nomor urut. 

(2) Sampling kuota, teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri-

ciri tertentu sampai jumlah (kuaota) yang diinginkan. 

(3) Sampling insidental, teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti. 

(4) Purposive sampling, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

(5) Sampling Jenuh, teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. 

(6) Snowball sampling, teknik pengambilan  sampel yang mula-mula jumlah 

anggotanya kecil dan kemudian bertambah besar. 

2.12 Variabel dan Instrumen Penelitian  

2.12.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Jadi pada dasarnya variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2012). Sedangkan menurut Widoyoko (2012) variabel adalah 
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suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Konsep apa saja asalkan memiliki variasi nilai 

dapat disebut dengan variabel.  

Berdasarkan hubungannya variabel dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

yaitu variabel independen (variabel bebas), variabel dependen (variabel terikat), varibel 

moderator, variabel intervening (Sugiyono, 2012). 

1) Variabel Independen, variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel 

bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam SEM (Structural 

Equation Modeling) variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. 

2) Variabel Dependen, sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi dan menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Dalam SEM, variabel dependen disebut dengan variabel endogen. Menurut 

Ferdinand (2011), variabilitas dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk 

dijelaskan oleh seorang peneliti. 

3) Variabel Moderator, adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara independen dan dependen. Variabel ini juga 

disebut dengan variabel independen kedua. 

4) Variabel Intervening, adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. 

Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel 

independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

2.12.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan jalan melakukan pengukuran. Instrumen 

penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti dengan tujuan 

menghasilkan data kuantitatif yang akurat (Widoyoko, 2012). Menurut Sugiyono, 

(2010) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati.  
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Dengan melakukan pengukuran maka akan diperoleh data yang objektif yang 

diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Selain 

diperoleh data yang objektif, dengan menggunakan instrumen dalam pengumpulan data, 

maka pekerjaan pengumpulan data akan semakin mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga akan lebih mudah untuk diolah  

2.12.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat valid dan reliabel, maka instrumen 

yang dibuat harus diuji terlebih dahulu validitas dan reabilitas instrumen yang dibuat. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2012, Widoyoko, 2012). Sedangkan instrumen yang 

reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono , 2012, Widoyoko, 2012). 

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang valid dan reliabel. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan 

reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid 

dan reliabel (Sugiyono , 2012, Widoyoko, 2012). Instrumen yang valid dan reliabel 

tidak otomatis hasil penelitian menjadi valid dan reliabel, di mana hal ini masih 

dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan 

instrumen. Oleh karena itu peneliti harus mampu mengendalikan obyek yang diteliti dan 

meningkatkan kemampuan untuk menggunakan instrumen untuk mengukur variabel 

yang diteliti. 

Uji validitas dilakukan dengan jalan melakukan uji signifikansi koefisien 

korelasi (pearson correlation) pada taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05, dengan kriteria pengujian 

adalah 1) jika rhitung > rtabel maka instrumen dinyatakan valid, dan 2) bila rhitung < rtabel 

maka instrumen dinyatakan tidak valid (Wiyono, 2011). Sedangka uji reliabilitas 

dilakukan dengan jalan menghitung nilai Cronbach’s Alpha. Sakaran (2006) 

mengatakan bahwa nilai Cronbach’s Alpha>0,8 instrumen dapat dikatakan reliabel.  



58 
 
 

2.12.4 Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan pada suatu penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perubahan Desain. 

Definisi operasional Perubahan desain dikembangkan dari Burati Jr. et al. (1992), 

Thomas and Napolitan (1995), Al-Dubaisi (2000), Ibbs et al. (2001), Mohammad et 

al. (2010), Ibbs (2011). Perubahan desain adalah perubahan yang dilakukan terhadap 

desain awal suatu proyek konstruksi baik itu perubahan terhadap rencana kerja dan 

syarat-syarat (RKS) maupun perubahan terhadap gambar rencana. Dimensi, sub 

dimensi  dan indikatornya adalah sebagai berikut: 

(1) Faktor internal merupakan faktor perubahan desain yang disebabkan pihak-

pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi seperti 

Owner, konsultan desain, konsultan Manajemen konstruksi dan kontraktor (Wu 

et al., 2005). 

a) Owner adalah seseorang atau perusahaan yang memberikan tugas/pekerjaan 

dan membayar pekerjaan tersebut kepada seseorang atau perusahaan yang 

memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan agar 

sesuai hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan 

(Husen, 2009; Ervianto, 2005). Untuk mengukur perubahan desain yang 

diakibatkan oleh owner maka indikator yang adalah permintaan owner untuk 

melakukan perubahan, owner gagal memberikan keputusan tepat waktu, 

terjadinya perubahan pendanaan/funding, informasi yang diberikan tidak 

lengkap dan tidak tepat, serta  scope of project  atau lingkup proyek yang 

disusun tidak jelas. 

b) Konsultan desain adalah orang atau badan usaha yang membuat desain 

bangunan secara lengkap baik di bidang arsitektur, sipil atau bidang lainnya 

yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan (Ervianto, 2005). 

Untuk mengukur perubahan desain oleh konsultan desain indikator yang 

digunakan adalah kepemilikan sertifikat keahlian/lisensi, kurangnya waktu 

untuk melaksanakan desain, konsultan tidak dapat memberikan informasi 

dan dokumen tender yang lengkap, kesalahan dan kelalaian dari konsultan 

desain, perubahan karena adanya usulan perubahan dari konsultan desain, 
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konsultan tidak familiar dengan regulasi dan ijin konstruksi, rendahnya fee, 

serta kurangnya komunikasi antara tim desain dengan owner. 

c) Konsultan manajemen konstruksi adalah orang atau badan usaha yang 

ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu memanage proyek konstruksi 

yang dilaksanakan mulai proyek konstruksi tersebut dilaksanakan sampai 

dengan proyek konstruksi tersebut selesai dikerjakan (Husen, 2009). Untuk 

mengukur perubahan desain oleh konsultan manajemen konstruksi indikator 

yang digunakan adalah konsultan manajemen konstruksi gagal melakukan 

komunikasi dengan pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, tidak 

dapat memberikan keputusan yang tepat dan cepat, dan tidak cermat 

memeriksa dan mengkoreksi dokumen perencanaan. 

d) Kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang sudah 

ditetapkan berdasarkan gambar dan peraturan serta syarat-syarat yang sudah 

ditetapkan (Ervianto, 2005). Untuk mengukur perubahan desain oleh 

kontraktor indikator yang digunakan adalah waktu pelaksanaan proyek yang 

tidak realistis, manajemen pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh 

kontraktor tidak baik, kontraktor meminta perubahan karena, metode yang 

tidak tepat, meningkatkan constructability, penyesuaian kondisi lapangan, 

serta rendahnya kontrak konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor. 

(2) Faktor eksternal merupakan faktor penyebab perubahan desain yang tidak 

langsung terlibat dalam proyek konstruksi, akan tetapi dapat mempengaruhi 

terjadinya perubahan pada proyek konstruksi seperti seperti faktor ekonomi dan 

politik, faktor lingkungan alam, faktor pihak ketiga (Wu et al., 2005). 

a) Politik dan ekonomi adalah situasi politik dan ekonomi yang terjadi di mana 

tempat proyek konstruksi tersebut dilaksanakan. Untuk mengukur perubahan 

desain oleh politik dan ekonomi indikator yang digunakan adalah terjadi 

perubahan kebijakan pemerintah dan peraturan yang berlaku, terjadi 

perubahan otoritas pembuat keputusan, serta pengaruh inflasi dan harga yang 

berfluktuasi. 

b) Lingkungan Alam adalah lingkungan alam tempat di mana proyek 

konstruksi tersebut akan dibangunan, baik lingkungan alam yang berada di 
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atas tanah maupun yang berada di dalam tanah. Untuk mengukur perubahan 

desain akibat lingkungan alam indikator yang digunakan adalah  kondisi 

cuaca, bencana alam, dan terjadi perbedaan kondisi lapangan karena tidak 

lengkap survey geologi dan survey kondisi lapangan. 

c) Kemajuan Teknologi adalah inovasi-inovasi baru yang digunakan pada 

proyek konstruksi dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja proyek 

konstruksi yang dilaksanakan. Untuk mengukur perubahan desain karena 

kemajuan teknologi indikator yang digunakan adalah desain sudah tidak 

cocok dengan teknologi saat ini, informasi teknologi dan sistem komunikasi, 

serta terdapat material baru. 

d) Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang berada di sekitar lingkungan proyek 

konstruksi yang tidak terlibat secara langsung pada pelaksanaan proyek 

konstruksi. Untuk mengukur perubahan desain akibat pihak ketiga indikator 

yang digunakan adalah adanya komplain dari pihak-pihak disekitar proyek 

konstruksi dan permintaan dari pihak yang menggunakan atau yang 

mengoperasikan bangunan. 

2) Biaya 

Definisi operasional dari biaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang 

yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb). Jadi dalam 

proyek konstruksi maka biaya yang sering disebut dengan biaya konstruksi adalah 

uang yang harus dikeluarkan untuk membuat bangunan, baik itu bangunan gedung 

maupun bangunan infrastruktur lainnya. Karena biaya adalah variabel yang dapat 

diukur (terukur) maka indikator dari biaya dihitung berdasarkan persentase 

perubahan biaya yang terjadi pada setiap progres proyek konstruksi. Persentase 

perubahan biaya dihitung dengan menggunakan Persamaaan 2.1. 

!"#$%&ℎ&(	*+&,&	(%) 	= 12345	67484		–	12345	67484	:454;	<2=3>4?
12345	67484	:454;	<2=3>4?

	@	100	   ......... (2.1) 

Progres proyek konstruksi yang akan dicari perubahan biayanya adalah pada saat 

progress proyek konstruksi 0-25%, progress proyek konstruksi 25-50%. Progress 

proyek konstruksi 50-75%, dan progres proyek konstruksi 75-100%. 
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3) Waktu 

Definisi operasional dari waktu pelaksanaan proyek konstruksi adalah lamanya 

kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mewujudkan proyek konstruksi 

sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Sama dengan 

biaya, waktu juga merupakan variabel yang dapat diukur (terukur) maka indikator 

dari biaya dihitung berdasarkan persentase perubahan biaya yang terjadi pada setiap 

progres proyek konstruksi. Persentase perubahan biaya dihitung dengan 

menggunakan Persamaaan 2.2. 

!"#$%&ℎ&(	C&DE$	 = 12345	F4?3G		–	12345	F4?3G	84=H	I7>J=K4=4?4=
12345	F4?3G	84=H	I7>J=K4=4?4=

	@	100 .......... (2.2) 

Progres proyek konstruksi yang akan dicari perubahan waktunya adalah pada saat 

progress proyek konstruksi 0-25%, progress proyek konstruksi 25-50%. Progress 

proyek konstruksi 50-75%, dan progres proyek konstruksi 75-100%. 

4) Sistem Delivery Proyek 

Definisi oprasional dari sistem delivery proyek adalah suatu sistem yang mengatur 

hubungan organisasi atau pihak pihak yang terlibat pada pelaksanaan proyek 

konstruksi dalam memberikan jasanya baik untuk kegiatan desain maupun kegiatan 

konstruksi untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan kebutuhan 

owner/pemiliki proyek (Halpin and Senior, 2011; Gransberg et al. 2010; Bamford 

and Casey, 2014; Rwelamila et al. 2000). Indikator dari sistem delivery proyek yang 

digunakan adalah yang tidak terintegrasi dan yang terintegrasi 

2.13 Model Penelitian 

Dalam Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008) model didefinisikan 

secara singkat sebagai contoh atau bentuk. Model digunakan untuk memberikan 

gambaran (description), penjelasan (prescription), dan perkiraan (prediction) dari 

realita yang sedang diselidiki. Model dapat diartikan sebagai tiruan dari kondisi 

sebenarnya, atau dengan kata lain, model didefinisikan sebagai representasi atau 

formalisasi dari suatu sistem nyata, atau penyederhanaan dari gambaran sistem yang 

nyata (Waluyo, 2014). 

Model dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Waluyo, 2014): 

1) Real model (model nyata), model tiga dimensi, bisa berupa : 

(1) Model fisik : full scale (1:1), scale down (diperkecil) 
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(2) Model lapangan : kondisi suatu lapangan yang dijadikan model  

2) Model abstrak (mental model), yaitu model dalam bentuk tidak nyata namun dapat 

memberikan gambaran sebagaimana kenyataan yang ada. Model ini bisa berupa:  

(1) Model statis adalah model yang tidak mempertimbangkan perubahan waktu, 

jadinya sifatnya statis atau tetap, berupa : 

a) Sistem Theory/sistem thinking : Hard system, Soft system 

b) Decision Support-DSS (Sistem Penunjang Keputusan-SPK) 

c) Model Matematik : Finite Element , Boundary Element 

d) Model Statistik : Regressi, Algoritme 

(2) Model dinamik adalah model yang berkaitan dengan keadaan suatu sistem 

dalam waktu yang berkelanjutan, mengandung proses perubahan setiap saat 

akibat suatu aktivitas, yang berbentuk simulasi (system dynamics). 

2.14 Partial Least Square (PLS) 

Parsial least square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold (1982). 

Model ini dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi di mana dasar teori pada 

penyusunan model lemah dan atau indikator yang memenuhi model pengukuran 

reflektif. Wold (1982) menyebutkan bahwa PLS adalah “soft modeling”. PLS 

merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan kepada semua skala 

data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar dan 

meniadakan asumsi asumsi OLS (ordinary least square) regresion. PLS selain dapat 

digunakan sebagai konfirmasi teori (uji hipotesis) juga dapat digunakan untuk 

membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk menguji proporsi.  

2.14.1 Langkah-Langkah Pemodelan dengan PLS 

Langkah-langkah pemodelan persamaan strukur PLS dengan menggunakan software 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.8. 

1) Merancang Struktur Model Struktural (Inner Model). 

Penyusunan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan 

pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Pada SEM perancangan model 

berbasis teori, akan tetapi pada PLS bisa berupa (Soiimun, 2008):  

(1) Teori kalau sudah ada. 
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(2) Hasil penelitian empiris. 

(3) Analogi, hubungan antar variabel pada bidang ilmu yang lain. 

(4) Normatif, misalnya peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebaginya. 

(5) Rasional 

Oleh karena itu pada PLS dimungkinkan melakukan explorasi hubungan antara 

variabel laten, sehingga sebagai dasar perancangan model struktural bisa berupa 

proposisi. Hal ini tidak direkomendasikan pada SEM yaitu perancangan model 

berbasis teori, sehingga pemodelan didasarkan pada hubungan antar variabel laten 

yang ada di dalam hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Langkah-langkah Analisis PLS (Soiimun, 2008) 
 

2) Merancang model pengukuran (outer model) 

Pada SEM perancangan model pengukuran hanya merujuk pada definisi oprasional 

variabel sesuai dengan proses perancangan instrumen penelitian. Model indikator di 

dalam SEM semuanya bersifat refleksif, sehingga perancangan model pengukuran 

jarang dibicarakan secara detail.  

Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Estimasi: Weight, Koef. Jalur dan Loading 

Evaluasi Goodness of Fit 

Pengujian Hipotesis 
Resampling Bootstraping 
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Disisi lain, pada PLS perancangan model pengukuran (outer model) menjadi sangat 

penting, yaitu yang terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif. 

Merancang model pengukuran yang dimaksud di dalam PLS adalah menentukan 

sifat indikator dari masing-masing variabel laten, apakah refleksif ataupun formatif. 

Kesalahan dalam menentukan model pengukuran ini tidak akan bersifat fatal, yaitu 

memberikan hasil analisis yang salah. 

Dasar yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk menentukan sifat indikator 

apakah refleksif atau formatif adalah: teori, penelitian empiris sebelumnya, atau 

kalau belum ada adalah rasional. Pada tahap awal penerapan PLS, tampaknya 

rujukan berupa teori atau penelitian empiris sebelumnya masih jarang atau bahkan 

belum ada. Oleh karena itu dengan merujuk definisi konsepsual dan definisi 

oprasional variabel, diharapkan sekaligus dapat melakukan identifikasi sifat 

indikatornya, bersifat refleksif atau formatif. 

3) Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Bila langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah 

dipahami, hasil perancangan inner model dan outer model tersebut, selanjutnya 

dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. 

4) Konversi Diagram Jalur Kedalam Sistem Persamaan. 

(1) Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement model, 

mendefinisikan karakteristik variabel laten dengan indikatornya.  

(2) Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten (structural model), 

disebut juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan antara variabel 

laten berdasarkan teori substansif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, 

diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest diskala 

zero means dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi 

(parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model. 

(3) Weight relation, estimasi nilai variabel laten. Inner dan outer model 

memberikan spesifikasi yang diikuti dengan estimasi weight relation dalam 

algoritma PLS. 
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5) Estimasi  

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat 

terkecil (least square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, di 

mana iterasi akan berhenti jika sudah tercapai kondisi konvergen. 

Pendugaan parameter dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu: 

(1) Weight estimate yang digunakan untuk menghitung data variabel laten. 

(2) Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antara variabel laten dan 

estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya. 

(3) Means dan parameter lokasi (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator 

dan variabel laten. 

6) Goodness of Fit. 

Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan 

convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite realibility 

untuk keseluruhan indikator. Sedangkan outer model dengan indikator formatif 

dievaluasi berdasarkan pada substantive contentnya yaitu dengan membandingkan 

besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut (Chin, 

1998 cit. Ghozali, 2006). 

Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan yaitu dengan dengan melihat R2 untuk variabel laten dependen dengan 

menggunakan ukuran Stone-Geisser Q Square Test dan juga melihat besarnya 

koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan 

menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur bootstrapping. 

(1) Outer Model  

Outer model, bilamana indikator refleksif, maka diperlukan evaluasi berupa 

kalibrasi instrumen, yaitu dengan memeriksa validatas dan reliabilitas instrumen. 

Oleh karena itu penerapan PLS pada data hasil uji coba (try out) pada prinsipnya 

adalah suatu kegiatan kalibrasi instrumen penelitian, yaitu pelaksanaan uji 

validitas dan reliabilitas. Dengan kata lain, PLS dapat digunakan untuk uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, seperti halnya SEM. 
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a) Convergent validity 

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(manifest variable) dari suatu konstruk (variabel laten) berkorelasi tinggi 

(Latan dan Ghozali, 2012). Atau dengan kata lain korelasi antara skor 

indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Penilaian convergent 

validity pertama-tama dilakukan dengan melihat loading faktornya. Untuk 

penelitian yang bersifat exploratory nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap 

cukup, pada jumlah indikator pervariabel laten tidak besar, berkisar antara 3 

sampai 7 indikator. Setelah melihat loading faktornya, maka dilanjutkan 

dengan mengukur convergent validity, dengan jalan melihat average 

variance extracted (AVE) dan communality, di mana rule of thumb dari nilai 

AVE dan communality harus lebih besar dari 0,5 (Latan dan Ghozali, 2012).  

b) Discriminant validity 

Pengukuran indikator refleksif berdasarkan cross loading dengan variabel 

latennya. Bilamana cross loading setiap indikator pada variabel 

bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel 

laten lainnya maka dikatakan valid. Metode lain yang dapat digunakan 

dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted 

(AVE) setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten lainnya 

dalam model, jika square root of average variance extracted (AVE) variabel 

laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka 

dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. 

c) Composite reliability (ρc) 

Mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

Cronbach’s Alpha dan composite reliability. Composite reliability 

digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk, 

sedangkan cronbach’s alpha digunakan untuk mengukur batas bawah dari 

reliabilitas suatu konstruk. Nilai dari composite reliability dan cronbach,s 

alpha harus lebih besar dari 0,7 walaupun nilai 0,6 masih dapat diterima 

untuk penelitian yang masih bersifat eksplorasi (Hair et al. 2010). Namun 

demukian penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas konstruk 

akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih 
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disarankan untuk menggunakan composite reliability dalam menguji suatu 

konstruk (Latan dan Ghozali, 2012). Kelompok indikator yang mengukur 

sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki 

composite reliability ≥ 0,7, walaupun bukan merupakan standar absolut. 

(2) Inner model 

Evaluasi inner model (model struktural) dilakukan dengan melihat hubungan 

antar konstruk dengan jalan melihat R2 dan nilai signifikansinya. R2 digunakan 

untuk melihat kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R2 dapat 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap 

variabel laten endogen apakah mempuyai pengaruh yang substantive (Latan dan 

Ghozali, 2012). Nilai R2 0,75, 0,50, dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model 

kuat, moderate dan lemah. Nilai signifikansi dilakukan dengan melihat nilai t-

statistik dari pengujian path coefficient dalam model struktural yang dilakukan. 

7) Pengujian Hipotesis. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling Bootstrap yang 

dikembangkan oleh Geisser dan Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t 

atau uji t. Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data 

terdistribusi bebas (distribution fee), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, 

serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasi sampel minimum 30). 

Pengujian dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 0,05 (alpha 5%), 

maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian hipotesis 

pada outer model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat 

digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana hasil 

pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya. 

2.14.2 Konstruk Reflektif dan Formatif 

Di dalam PLS variabel laten bisa berupa hasil pencerminan indikatornya, yang 

diistilahkan dengan indikator refleksif (reflektive indicator) dan juga bisa variabel laten 

yang dibentuk (formatif) oleh indikatornya, diistilahkan indikator formatif (formative 

indicator). 
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Model refleksif secara matematis menempatkan indikator sebagai sub-variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel laten. Sehingga indikator-indikator tersebuah bisa 

dikatakan dipengaruhi oleh faktor yang sama yaitu variabel latennya. Hal ini 

menyebabkan bila terjadi perubahan dari satu indikator akan berakibat pada perubahan 

pada indikator lainnya dengan arah yang sama, dapat dilihat pada Gambar 2.9 (Wiyono, 

2011). 

Model formatif secara matematis indikator yang mempengaruhi variabel laten, 

oleh sebab itu jika salah satu indikator berubah tidak harus diikuti perubahan indikator 

lainnya dalam satu konstruk, tetapi jelas akan berpengaruh terhadap variabel latennya, 

dapat dilihat pada Gambar 2.9 (Wiyono, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Indikator Reflektif         Indikator Formatif  

Gambar 2.9 Indikator Reflektif dan Indikator Formatif (Soiimun, 2008) 
 
Model Refleksif mengasumsikan semua indikator seolah-olah dipengaruhi oleh 

variabel laten, oleh karena itu menghendaki antar indikator saling berkolerasi satu sama 

lain. Dalam hal ini variabel laten diperoleh menggunakan analisis faktor. Sedangkan 

dalam model formatif  tidak mengasumsikan perlunya korelasi antar indikator. Oleh 

karena itu, reliabilitas internal konsistensi (Alpha Cronbach’s) kadang-kadang tidak 

diperlukan untuk menguji reliabilitas variabel laten formatif. 

2.14.3 Konstruk Unidimensional dan Multidimensional 

2.14.3.1 Konstruk Unidimensional 

Konstruk Unidimensional adalah konstruk yang dibentuk langsung dari manifest 

variabelnya dengan arah indikatornya dapat berbentuk refleksif maupun formatif. Pada 

model struktural yang menggunakan konstruk unidimensional, analisis faktor 

Variabel 
Laten 

Indikator 1 Indikator 2 

Variabel 
Laten 

Indikator 1 Indikator 2 
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konfirmatori untuk menguji validitas konstruk dapat dilakukan langsung melalui first 

order construct yaitu konstruk laten yang direfleksikan oleh indikator-indikatornya 

(Ghozali, 2006). Konstruk unidimensional dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10.Konstruk Unidimensional (Ghozali, 2006) 

2.14.3.2 Konstruk Multidimensional 

Konstruk multidimensional adalah konstruk yang dibentuk dari konstruk laten 

dimensi yang didalamnya termasuk konstruk unidimensional dengan arah indikatornya 

dapat berbentuk refleksif maupun formatif.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Konstruk Multidimensional Type I dan II (Ghozali, 2006) 
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Pada model struktural yang menggunakan konstruk multidimensional, analisis 

faktor konfirmator untuk menguji validitas konstruk dilakukan melalui dua tahap, yaitu 

analisis pada first order construct yaitu konstruk yang direfleksikan atau dibentuk oleh 

konstruk laten dimensinya (Ghozali, 2006). Konstruk multidimensional dapat dibentuk 

menjadi empat tipe yaitu reflective first order dan reflective second order, reflective 

first order dan formative second order, formative first order dan reflective second order, 

formative first order dan formative second order.Konstruk multidimensional dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 dan Gambar 2.12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Konstruk Multidimensional Type III dan IV (Ghozali, 2006) 

2.14.4 Pengujian Efek Mediasi 

Pengujian efek mediasi dalam SEM PLS dapat dilakukan jika efek utama hubungan 

langsung variabel independen terhadap dependen harus signifikan. Kemudian menguji 

pengaruh variabel independen dengan variabel mediasi harus signifikan (Jogiyanto dan 

Abdilah, 2009), seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.13. Selanjutnya dilakukan 

pengujian secara simultan pengaruh efek utama dan pengaruh variabel mediasi terhadap 

variabel dependen dan diharapkan efek utama menjadi tidak signifikan (Jogiyanto dan 

Abdilah, 2009), seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.14.  
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Gambar 2.13. Pengujian Pertama Efek Mediasi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Pengujian Kedua Efek Mediasi 

2.15 System Dynamics 

Metoda system dynamics pertama kali diperkenalkan sekitar tahu 1960an oleh Dr. Jay 

W. Forrester dari Massachusetts Institute of Tecnology (MIT). System dynamics pada 

awalnya digunakan pada bidang ilmu pengetahuan engineering dan manajemen, akan 

tetapi secara bertahap metoda system dinamics ini dikembangkan dan dibuatkan alat 

yang mudah digunakan untuk melakukan analisis masalah sosial, ekonomi, physical, 

kimia, biologi, dan ekologi. 

Dalam system dynamics, sebuah system didefinisikan sebagai kumpulan dari 

elemen-element yang melakukan interaksi dari waktu ke waktu secara terus menerus 

untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Hubungan dan koneksi yang mendasari 

antara komponen dari sebuah sistem disebut dengan struktur dari system (Martin, 1997). 

Sedangkan menurut Ogata (2004) sistem adalah kombinasi dari komponen-komponen 

yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Komponen adalah satu buah unit 

tunggal dari sebuah system. System dikatakan dynamics jika output yang terjadi 

sekarang tergantung dari input yang terjadi pada waktu lampau. Sedangkan menurut 

Odum dalam Susilastuti (2011) adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian yang 
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berinteraksi menurut proses tertentu yang dalam visualisasinya dapat ditarik garis 

penghubung dari satu bagian ke bagian yang lainnya yang menunjukkan saling 

pengaruh. Contoh yang familiar dari sebuah system adalah sebuah ekosistem. Struktur 

dari sebuah ekosistem didefinisikan dengan interaksi antara populasi binatang, tingkat 

kelahiran dan kematian, jumlah makanan dan variabel lain untuk sebuah ekosistem yang 

tertentu. 

Sedangkan istilah dynamics mengacu kepada perubahan dari waktu ke waktu. 

Jika sesuatu adalah dynamics, maka selalu akan berubah, oleh karena itu sebuah 

dynamics system adalah suatu sistem dimana variabelnya berinteraksi dan berubah dari 

waktu ke waktu. Jadi pengertian system dinamics adalah metodologi yang digunakan 

untuk memahami bagaimana sistem berubah dari waktu ke waktu (Martin, 1997). Cara 

bagaimana elemen-elemen atau variabel-variabel menyusun sebuah sistem berbeda dari 

waktu ke waktu tergantung perilaku dari sistem. Dalam contoh ekosistem perilaku 

digambarkan dengan dinamika dari pertumbuhan dan penurunan populasi. Perilaku 

adalah karena pengaruh dari suplay makanan, predator, dan lingkungan, yang semuanya 

merupakan elemen dari system. Karena dapat melihat perubahan yang terjadi dari waktu 

ke waktu, maka system dynamic ini cocok digunakan untuk melakukan simulasi. 

Simulasi dilakukan dengan tujuan untuk memahami gejala serta proses, membuat 

analisis dan peramalan perilaku terhadap gejala atau proses tersebut di masa depan 

(Muhammadi et al., 2001). 

Berkembangnya metoda system dinamics ini diikuti juga dengan 

berkembangnya software yang mendukung pengunaan metodologi system dynamics, 

sehingga pemodelan yang dilakukan akan menjadi lebih efesien. Sekarang ini 

berkembang software-software yang tidak hanya memudahkan membangun model 

system dynamics, juga memudahkan melakukan simulasi. Beberapa software yang yang 

berkembang antara lain adalah: Ithink, Powersim, Stella, dan Vensim. Tahapan-tahapan 

yang dilaksanakan untuk melakukan simulasi menggunakan bantuan program powersim 

yang dimodifikasi dari Muhammadi et al. (2001), Susilastuti (2011) dan Waluyo, (2014) 

terdiri dari 5 tahap. Adapun tahapan yang akan dilakukan adalah: Penyusunan konsep 

model, membuat sistem struktur, membuat model dinamik, melakukan input terhadap 

data yang dibutuhkan, melakukan simulasi, validasi, dan kesimpulan hasil simulasi. 
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Untuk melakukan pemodelan dengan menggunakan system  dynamics ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan (Sterman, 2000). Adapun langkah-langkah yang 

dibutuhkan dalam pedekatan model system dinamics adalah  

1) Menentukan masalah yang akan diteliti, 

2) Formulasi hypotesi dinamik. 

3) Formulasi model simulasi. 

4) Pengujian model. 

5) Evaluasi dan perancangan usulan kebijakan. 

Sedangkan menurut Muhammadi et al. (2001) mengatakan untuk membangun 

model yang bersifat sistemik terdapat 5 (lima) tahapan yaitu  

1) Identifikasi proses, yaitu mengungkapkan pemikiran tentang proses nyata (actual 

transformation) yang menimbulkan kejadian nyata (actual state). 

2) Indentifikasi kejadian yang diinginkan yaitu memikirkan kejadian yang seharusnya 

yang diinginkan, yang dituju, yang ditargetkan ataupun yang direncanakan (desired 

state) merujuk kepada waktu yang akan datang atau visi. 

3) Indentifikasi kesenjangan antara kenyataan dengan keinginan. 

4) Identifikasi mekanisme menutup kesenjangan yaitu identifikasi mekanisme tentang 

dinamika variabel-variabel untuk mengisi kesenjangan antara kejadian nyata dengan 

kejadian yang diinginkan. 

5) Analisis kebijakan yaitu menyusun alternatif tindakan atau keputusan yang akan 

diambil untuk mempengaruhi proses nyata sebuah system dalam menciptakan 

kejadian nyata. 

2.15.1 Cuasal Loop Diagram (CLD) 

Causal loop diagram (CLD) menunjukkan hubungan sebab akibat di antara sekumpulan 

variabel yang berjalan di dalam sistem. Elemen dasar dari CLD terdiri dari variabel 

(faktor) dan panah (link). Variabel menggambarkan kondisi, keadaan, situasi, aksi atau 

keputusan yang mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel 

yang digunakan dalam CLD dapat berbentuk kuantitatif (dapat diukur) maupun 

kualitatif (soft) (Negara, 2009). Salah satu kelebihan dari metode causal loop ini adalah 

kemampuannya memasukan variabel-variabel kualitatif dalam pendekatan system 

thinking.  



74 
 
 

Elemen CLD lainnya adalah panah (link) yang menunjukkan hubungan antara 

dua variabel. Setelah hubungan sebab akibat dibuat, maka perlu diketahui bagaimana 

variabel-varibel tersebut berhubungan. Pada umumnya terdapat dua kemungkinan 

yaitu : 

1) Dua varibel dapat bergerak pada arah yang sama (+) hubungan ini saling 

memperkuat atau reinforcing (R) 

2) Dua variabel bergerak pada arah yang berlawanan (-) hubungan ini 

menyeimbangkan atau balancing (B). 

2.15.2 Stock Flow Diagram (SFD) 

Untuk membuat simulasi perlu maka diperlukan pembuatan stock flow diagram (SFD), 

hal ini dilakukan karena CLD belum mengandung semua informasi yang diperlukan 

agar simulasi dapat berjalan (Negara, 2009). CLD memiliki keterbatasan karena tidak 

dapat menjelaskan variabel yang merupakan stock dan flow dalam sistem. Pada 

dasarnya diagram kausal ditransformasikan menjadi hubungan antara level dan rate 

yang dapat dimengerti oleh komputer. Gambar 2.15 dapat memberikan gambaran secara 

singkat dan jelas tentang stock dan flow diagram. 

Dalam Gambar 2.15 berisi variabel-variabel yang digunakan dalam pembuatan 

stock flow diagram dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Diagram Stock dan Flow (Sumber : Karlsson and Persson, 1998) 
 

1) Stock (Level), stock atau level adalah simbul umum untuk apa saja yang 

terakumulasi atau mengalir. Sebagai contoh adalah air yang ada di dalam buthtub, 
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jumlah air yang ada di dalam buthtub menggambarkan akumulasi dari air yang 

dialirkan dari keran, dikurangi dengan aliran air yang keluar melalui drain. Jumlah 

air yang ada di dalam buthtub adalah stock atau level dari air. 

2) Flow, flow adalah tingkat perubahan dari stock atau level. Di dalam contoh buthtub, 

aliran adalah air yang masuk ke dalam buthtub melalui keran dan air yang keluar 

melalui drain. 

3) Auxiliary, adalah perubahan yang bersifat dinamis, dimana pada auxiliary berisi 

perhitungan matematika yang meenujukan bahwa perhitungan harus dilakukan. 

4) Konstanta adalah perubah stock yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi lainnya. 

5) Flow with rate, mewakili adanya operasi pendiferensialan. Perubahan informasi 

tentang laju perubahan yang terjadi dapat ditambahkan pada obyek ini. 

6) Link, memberikan informasi kepada auxiliary variable tentang nilai dari variabel-

variabel lainnya. 

7) Cloud, obyek untuk mewakili input (source) kepada atau output (outlet) dari sebuah 

flow atau level.  

2.15.3 Validasi Model Dinamis 

Penelitian ilmiah yang bersifat obyektif harus taat terhadap fakta. Salah satu kriteria 

penelitian ilmiah yang obyektif adalah validitas atau keabsahan. Dalam pembuatan 

model penelitian ilmiah, maka kriteria obyektif itu ditujukan dengan sejauhmana model 

yang dibangun dapat meniru fakta (Muhammadi et al. 2001). Untuk melakukan uji 

validitas sebuah model dinamis terdapat empat tahap yang harus dilakukan yaitu: 

1) Validitas konstruksi dan teoritis. 

Validitas konstruksi digunakan untuk meguji keyakinan terhadap konstruksi model 

yang dibangun apakah valid secara ilmiah. Pengujian validitas konstruksi dilakukan 

melalui teori dan kritik teori. 

2) Kestabilan struktur. 

Uji kestabilan struktur untuk memperoleh keyakinan keyakinan sejauh mana 

struktur model teoritis yang diciptakan dengan kreatif dapat menjelaskan struktur 

sistem nyata yang berlaku. Sehingga model yang dibangun dapat digunakan untuk 

menjelaskan struktur sistem yang nyata. 
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3) Konsistensi unit analisis. 

Dalam model interaktif semua variabel saling bergantung, untuk memperoleh 

konsistensi ukuran dalam interaksi antar variabel, maka perlu diperiksa keseluruhan 

persamaan yang digunakan sehingga menghasilkan unit analisis yang konsisten. 

4) Konsistensi ouput model. 

Konsistensi output model dilakukan dengan jalan memeriksa konsistensi output 

model terhadap informasi/data aktual. Konsistensi output model dilakukan dengan 

jalan melakukan perbandingan secara visual output simulasi yang dilakukan, dan 

yang kedua adalah dengan melakukan uji statistik terhadap output yang dihasilkan. 

2.16 Road Map Penelitian 

Dalam road map penelitian di sini akan memperlihatkan beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan mengenai hubungan yang terpisah-pisah antara perubahan dengan biaya, 

perubahan dengan waktu, maupun hubungan antara waktu dengan biaya. 

Tabel  2.2, Tabel  2.3, Tabel  2.4, dan Tabel  2.5 menjelaskan hubungan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan perubahan/perubahan desain, biaya, dan waktu. 

1) Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain dan Biaya serta Waktu 

Dari penelitian yang sudah dilakukan seperti pada Tabel  2.2 dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara perubahan/perubahan desain yang terjadi pada 

proyek konstruksi dengan terjadinya perubahan terhadap biaya maupun waktu 

pelaksanaan proyek konstruksi.  

Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sandyavitri (2008) yang 

menyatakan bahwa karena terjadinya perubahan desain menyebabkan proyek 

konstruksi mengalami kelambatan sampai dengan 68 hari dan juga mengalami 

peningkatan biaya sebesar 29%. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kaming et al. (1997) dan yang dilakukan oleh Ibbs (2011) mengatakan bahwa 

terjadinya time overrun dan cost overrun salah satu penyebabnya adalah terjadinya 

perubahan desain pada proyek konstruksi. 
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Tabel  2.2. Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan Desain dan Biaya Serta 
Waktu 

I Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain dan Biaya serta Waktu 

No Judul 
Peneliti, 

Tahun, dan 
Negara  

Tujuan Hasil 

1 2 3 4 5 
1 Factors Influencing 

Construction Time 
And Cost Overruns 
On High-Rise 
Projects In 
Indonesia 
 

Kaming et 
al. (1997), 
Indonesia 

Tujuan dari penulisan paper 1). 
Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi waktu konstruksi 
dan cost overrun, 2). 
Mengelompokkan variabel, 3). 
Menganalisis hubungan faktor-
faktor tersebut dan selanjutnya 
meningkatkan pengertian 
mengenai tertundanya konstruksi 
dan cost overrun. 

Faktor-faktor yang paling dominan 
mempengaruhi time overrun/delay 
adalah perubahan desain, rendahnya 
produktivitas tenaga kerja, tidak 
cukup perencanaan dan keterbatasan 
sumberdaya. 
Sedangkan yang mempengaruhi cost 
overrun adalah meningkatnya biaya 
karena inflasi, tidak akuratnya 
estimasi material, tingkat 
kompleksitas dari proyek. 

2 Pengendalian 
Dampak Perubahan 
Desain Terhadap 
Waktu Dan Biaya 
Pekerjaan 
Konstruksi 
 

Sandyavitri 
(2008), 
Indonesia 

Menganalisa faktor penyebab 
perubahan desain, identifikasi 
pengaruhnya terhadap waktu dan 
biaya 

Akibat terjadinya perubahan desain 
sebagai konsekuensinya proyek ini 
mengalami kelambatan sampai 68 
hari dan peningkatan biaya sampai 
29% dari total biaya (dari Rp. 57 
miliar menjadi Rp. 73.3 miliar). 

3 Construction 
Change: Likelihood, 
Severity and Impact 
on Productivity 

Ibbs (2011), 
Amerika 

Melakukan analisis pengaruh 
perubahan terhadap biaya proyek, 
schedule, dan produktivitas 

Project yang memiliki perubahan 
meskipun kecil kemungkinan besar 
akan memiliki pengaruh yang buruk 
terhadap kinerja biaya dan kinerja 
waktu terhadap apa yang sudah 
direncanakan. 

 
2) Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain Dengan Biaya 

Berdasarkan penelitian seperti yang diperlihatkan pada Tabel  2.3 terdapat hubungan 

antara perubahan/perubahan desain yang terjadi pada proyek konstruksi dengan 

terjadinya perubahan biaya pada pelaksanaan proyek konstruksi.  

 
Tabel  2.3. Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan Desain Dengan Biaya 

II Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain dan Biaya 

No Judul Peneliti dan 
Tahun Tujuan Hasil 

1 2 3 4 5 
1 Construction 

Claims: Frequency 
And Severity 

Diekmann 
and Nelson 
(1985), 
Amerika 

Tujuan tulisan ini adalah untuk 
mengetahui frekuensi, besarnya 
dan faktor-faktor penyebab dari 
macam-macam jenis claim pada 
konstruksi. 

Perubahan menyebabkan terjadinya 
penambahan biaya rata-rata sebesar 
6% dari kontrak. Penambahan nilai 
tersebut ternyata 72% disebabkan 
oleh masalah desain (design error dan 
perubahan atas permintaan owner). 

 



78 
 
 

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan Desain Dengan Biaya 
(Lanjutan) 

1 2 3 4 5 
2 Causes Of Quality 

Deviations In Design 
And Construction 
 

Burati Jr. 
et al. (1992) 

Tujuan dari penulisan ini adalah 
melakukan identifikasi penyebab 
dan besarnya masalah mutu pada 
desain dan konstruksi dan 
menentukan biaya yang terjadi 
berhubungan dengan masalah 
mutu tersebut. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh bahwa terdapat dua 
penyebab utama terjadinya deviasi 
yaitu desain dan konstruksi. 
Dari hasil studi yang dilakukan, 
diidentifikasi deviasi biaya yang 
terjadi rata rata12,4% dari total biaya  

3 A Quantitative 
Study Of Post 
Contract Award 
Design Changes In 
Construction 
 

Cox et al. 
(1999) 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengexplore dalam bentuk 
quantitatif dari seluruh modifikasi 
desain yang muncul setelah 
terbitnya kontrak desain. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh bahwa, untuk proyek 
konstruksi yang paling suksespun 
perubahan pada desain (drawing and 
spsification) adalah 5-8% dari nilai 
kontrak. 

4 Statistical Analysis 
Of Causes For 
Change Orders In 
Metropolitan Public 
Works 
 

Hsieh et al. 
(2004), 
Taiwan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mempelajari hubungan 
antara karakteristik proyek 
dengan banyaknya change order. 
Melakukan katagori penyebab-
penyebab change order dan 
selanjutnya mempelajari 
bagaimana pengaruhnya akan 
memberikan effek kepada biaya 
dan schedule proyek. 

Berdasarkan analisis statistik yang 
dilakukan kebayakan change order 
dihasilkan dari planning dan design. 
Berdasarkan test statistik yang 
dilakukan rasio biaya change order 
terhadap total project cost adalah 10-
17% 
 

5 Statistical Analysis 
Of Causes For 
Design Change In 
Highway 
Construction On 
Taiwan 
 

Wu et al. 
(2005), 
Taiwan 

Tujuan penelitian ini adalah 
melakukan beberapa studi kasus 
pada proyek konstruksi 
menggunakan analisis statistik 
untuk mengidentifikasi masalah 
perubahan pada proyek konstruksi 
jalan raya di Taiwan, untuk 
memperjelas penyebab-penyebab 
perubahan konstruksi serta 
menganalisis pengaruhnya. 

Untuk mengantisipasi perubahan 
desain karena tidak cukup survey 
geologi, maka survey lapangan harus 
ditingkatkan pada tahap analisis 
kelayakan dan planning design untuk 
proyek yang sejenis. Dalam analisis 
disarankan bahwa alokasi dari biaya 
survey lapangan dapat dinaikkan 
sekitar 0,9% dari jumlah total kontrak 
(50% dari service charge) 

6 Model for 
Quantifying the 
Impact of Change 
Orders on Project 
Cost for U.S. 
Roadwork 
Construction 

Serag et al. 
(2010), 
Amerika 

Studi ini membahas kebutuhan 
model statisik untuk 
mengkuantifikasi peningkatan 
dari harga kontrak karena change 
order pada proyek konstruksi 
berat di Florida 

Model berdasarkan data yang 
dikumpulkan dari 16 Proyek DOT 
Florida dengan nilai kontrak antara 
$10-$25 milion, dan ditemukan 
peningkatan dari harga kontrak dari 
0,001 sampai 15% 

7 The Impact of 
Design Rework on 
Construction Project 
Performance. 

Li and 
Taylor 
(2011), 
Amerika 

Mengidentifikasi pengaruh 
undiscovered rework terhadap 
performance biaya dan waktu 
proyek baik pada tahap 
perencanaan maupun pada tahap 
pelaksanaan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
dikatakan bahwa apabila pada tahap 
desain terdapat unrecovered rework 
akan menghasilkan kelebihan biaya 
yang cukup signifikat pada tahap 
konstruksi. 

8 Significant Factors 
That Causes Cost 
Overruns In 
Building 
Construction Project 
In Nigeria. 
 

Kasimu 
(2012), 
Amerika 

Tujuan dari penulisan ini adalah 
untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang menyebabkan 
terjadinya cost overrun pada 
proyek bangunan gedung di 
Negeria 
 

Dari hasil penelitian yang diperoleh 
empat penyebab utama terjadinya 
cost overrun adalah: 
a. Fluktuasi harga material. 
b. Tidak cukup waktu. 
c. Kurang pengalaman. 
d. Gambar tidak lengkap 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Wu et al. (2005), Diekmann and Nelson (1985), 

Serag et al. (2010), Cox et al. (1999), Burati et al. (1992), dan Hsieh et al. (2004) 

mengatakan bahwa perubahan/perubahan desain menyebabkan terjadinya 

peningkatan biaya konstruksi antara 1% s/d 17% dari biaya awalnya. Begitu pula 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Li and Taylor (2011) dan Kasimu (2012) 

yang mengatakan bahwa perubahan desain menyebabkan terjadinya cost overrun 

pada proyek konstruksi. Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan 

terdapat hubungan antara perubahan/perubahan desain dengan terjadinya perubahan 

biaya. 

3) Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain Dengan 

Waktu 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperlihatkan pada Tabel  2.4, memperlihatkan 

beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan antara peubahan/perubahan 

desain dengan waktu.  

 
Tabel  2.4. Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan Desain Dengan Waktu 

III Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain dan Waktu 

No Judul 
Peneliti, 

Tahun, dan 
Negara  

Tujuan Hasil 

1 2 3 4 5 
1 Causes of delay and 

cost overruns in 
Nigerian 
construction 
projects 

Mansfield 
et al. 
(1994), 
Nigeria 

Tujuan penelitian yang dilakukan 
di sini adalah mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya delay dan cost overrun. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
faktor-faktor penyebab terjadinya 
delay antara lain adalah “Poor 
contract management, Financing and 
payment of completed work, Changes 
in site conditions, Shortages of 
material, Imported of materials and 
plant items, Design changes, 
Subcontractors and nominated 
suppliers. 
Sedangkan faktor penyebab cost 
overrun adalah Price fluctuations, 
Inaccurate estimates, Delays, 
Additional work. 

2 Causes Of Delay In 
Large Construction 
Projects 
 

Assaf and 
Al-Hejji 
(2006), 
Arab Saudi 

Tujuan penulisan ini adalah untuk 
mengidentifikasi penyebab 
terjadinya delay pada provinsi 
sebelah timur Arab Saudi 

Sedangkan faktor penyebab utama 
terjadinya delay yang disebutkan oleh 
ketiga pihak yang terlibat (owner, 
konsultan, dan kontraktor) adalah 
“Change Order”. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Perubahan Desain Dengan Waktu 
(Lanjutan) 

III Hubungan Antara Perubahan/Perubahan Desain dan Waktu 

No Judul 
Peneliti, 

Tahun, dan 
Negara  

Tujuan Hasil 

1 2 3 4 5 
3 Causes of Delay in 

Building 
Construction 
Projects in Egypt 

El-razek, et 
al. (2009), 
Egypt 

Tujuan penelitian yang dilakukan 
di sini adalah mencari penyebab 
utama terjadinya delay dan 
pengaruhnya pada proyek gedung 
di Egypt. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
ternyata penyebab terjadinya delay 
pada proyek gedung di Egypt adalah: 
pendanaan oleh kontraktor selama 
pelaksanaan, tertundanya 
pembayaran, kepada kontraktor, 
perubahan desain, partial payment, 
dan tidak menggunakan manajemen 
dan kontrak yang profesional. 

4 Delay causes in Iran 
gas pipeline projects 

Fallahnejad 
(2013), Iran 

Tujuan penelitian yang dilakukan 
di sini adalah untuk 
mengidentifikasi dan merangking 
penyebab terjadinya delay dari 
berbagai proyek yang 
dilaksanakan di Iran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh faktor penyebab delay dan 
urutannya adalah: "imported 
materials, unrealistic project duration, 
client-related materials, land 
expropriation, change orders,  
contractor selection methods, 
payment to contractor, obtaining 
permits, suppliers, and contractor's 
cash flow". 

 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian seperti yang disebutkan pada Tabel  2.4 dapat 

dilihat terdapat hubungan antara terjadinya perubahan/perubahan desain dengan 

perubahan waktu pada proyek konstruksi. Pada penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh Mansfield et al. (1994), Assaf and Al-Hejji (2006), El-razek et al. (2009), dan 

Fallahnejad (2013) mengatakan bahwa perubahan/perubahan desain yang terjadi 

pada proyek konstruksi menyebabkan tertundanya waktu (delay) untuk 

menyelesaikan proyek konstruksi. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan hubungan antara perubahan/perubahan desain dengan terjadinya 

perubahan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

4) Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Waktu Dengan Biaya 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diperlihatkan pada Tabel  2.5 dapat dilihat 

bahwa terdapat hubungan antara terjadinya perubahan waktu pada proyek konstruksi 

dengan terjadinya perubahan biaya pada proyek konstruksi.  
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Tabel  2.5. Penelitian Terdahulu Hubungan Antara Waktu Dengan Biaya 

IV Hubungan Antara Waktu dan Biaya 

No Judul 
Peneliti, 

Tahun, dan 
Negara 

Tujuan Hasil 

1 2 3 4 5 
1 The Effects Of 

Construction Delays 
On Project Delivery 
In Nigerian 
Construction 
Industry 

Aibinu and 
Jagboro 
(2002), 
Nigeria 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
meneliti efek dari construction 
delay 

Loss dan expense claim timbul dari 
delay dan fluktuasi claim selama 
periode penundaan yang memiliki 
effek yang signifikan terhadap cost 
overrun. 

2 Causes And Effects 
Of Delays In 
Malaysian 
Construction 
Industry 
 

Sambasiva
n and Soon 
(2007), 
Malaysia 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab delay dan 
impactnya (effect) dalam 
penyelesaian proyek. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh 10 penyebab utama 
terjadinya delay dan 6 efek yang 
terjadi akibat delay. 
Salah satu efek dari delay dari 
penelitian ini adalah cost overrun 
(melampaui biaya). 

3 Assessing the Effects 
of Construction 
Delays on MARA 
Large Projects 
 

Memon et 
al. (2011), 
Malaysia 

Dalam penelitian yang dilakukan 
di sini adalah untuk mengetahui 
efek/pengaruh dari tertundanya 
project pada proyek-proyek besar 
MARA (Majelesi Amanah Rakyat 
Malaysia) 

Dari hasil studi yang dilakukan 
MARA proyek menghadapi masalah 
serius terhadap construction delay. 
Dalam studi menunjukkan bahwa 
90% MARA project mengalami 
construction delay. Construction 
delay menghasilkan enam efek pada 
proyek termasuk 1) time overrun, 2) 
cost overrun, 3) abitrase, 4) 
perselisihan, 5) keadaan tertinggal, 
dan 6) proses pengadilan. 

 
Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Aibinu and Jagboro (2002), 

Sambasivan and Soon (2007), dan Memon et al. (2011) mengatakan dalam 

penelitiannya bahwa delay yang terjadinya pada pelaksanaan proyek konstruksi 

menyebabkan terjadinya cost overrun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

perubahan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi akan menyebabkan terjadinya 

perubahan biaya, sehingga terdapat hubungan antara perubahan waktu dengan 

terjadinya perubahan biaya pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdapat hubungan antara 

perubahan desain, perubahan waktu dan perubahan biaya. Hubungan yang ada hanya 

sebatas pada hubungan antara perubahan/perubahan desain dengan perubahan waktu, 

perubahan/perubahan desain dengan perubahan biaya, dan perubahan waktu dengan 

perubahan biaya. Penelitian tersebut dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri 

sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana perilaku antar variabel tersebut bila terjadi 

perubahan desain pada pelaksanaan proyek konstruksi. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian yang dilakukan di sini berbeda dengan 

penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu. Penelitian yang dilakukan di sini 

mencoba mengabungkan variabel perubahan desain, biaya dan waktu menjadi satu 

kesatuan sistem sehingga menjadi model yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. 

Dalam penelitian disini juga memasukan pengaruh dari sistem delivery proyek yang 

digunakan dan selanjutnya dibuatkan simulasi.  

2.17 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, serta merujuk pada hasil-hasil penelitian 

yang terdahulu, dapat disimpulkan kerangka berpikir penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut ini. 

Industri konstruksi memiliki konstribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional, karena industri konstruksi akan menyediakan bangunan yang 

berfungsi sebagai infrastruktur dan prasarana yang menjadi pembentuk modal tetap 

(gross fixed capital formation) bagi berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. 

Sektor industri konstruksi ini juga dapat menjadi multiplier effect atau penarik bagi 

tumbuhnya berbagai kegiatan industri penunjang konstruksi dan juga memiliki interaksi 

yang signifikan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain seperti industri bahan dan 

peralatan konstruksi, perbankan dan asuransi, serta melibatkan berbagai profesi dan 

aktivitas lainnya. 

Untuk merealisasikan bangunan pada industri konstruksi dilaksanakan dengan 

membuat proyek-proyek konstruksi. Proyek konstruksi memiliki tahapan yang pasti 

dalam pengembangannya yang sering disebut dengan siklus hidup (life cycle) yang 

dimulai dari Initiating, Planning, Executing, dan  Closing. Proyek konstruksi sering 

dikatakan melaksanakan praktek yang berbasiskan proyek, oleh karena itu maka proyek 

konstruksi memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami perubahan dengan 

berbagai alasan. Dari penelitian yang sudah dilakukan penyebab perubahan yang paling 

besar dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah terjadinya perubahan desain. 

Perubahan desain memiliki banyak dampak, antara lain bertambahnya biaya, 

bertambahnya waktu, pekerjaan ulang (rework), terjadinya perselisihan dan terjadinya 

claim. Sedangkan dampak utama akibat terjadinya perubahan desain adalah terjadinya 

perubahan biaya dan perubahan waktu.  
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Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan antara perubahan desain 

dengan biaya, perubahan desain dengan waktu maupun hubungan antara waktu dengan 

biaya dilakukan secara terpisah atau parsial. Hubungan antara variabel tersebut terbatas 

hanya pada hubungan statis antara dua buah variabel seperti variabel perubahan desain 

dengan biaya, perubahan desain dengan waktu maupun waktu dengan biaya, sehingga 

belum mampu menjelaskan perilaku hubungan ketiga variabel tersebut menjadi satu 

kesatuan model. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan  terdapat hubungan antara 

perubahan desain dengan perubahan biaya, terdapat hubungan perubahan desain dengan 

perubahan waktu dan  terdapat hubungan antara perubahan waktu dengan perubahan 

biaya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan di sini adalah membuat suatu 

model yang komprehensif dengan jalan menggabungkan ketiga variabel tersebut yaitu:  

variabel perubahan desain, variabel biaya, dan  variabel waktu, menjadi satu kesatuan 

model dan memasukan pengaruh sistem delivery proyek yang digunakan pada 

pelaksanaan proyek konstruksi. Model tersebut nantinya akan disebut dengan Model 

Design Change Cost Time (DCCT) dapat dilihat pada notasi C pada Gambar 2.16. 

Untuk mengurangi terjadinya perubahan desain pada masa konstruksi, maka 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan desain sangat 

dibutuhkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan desain dapat digunakan 

sebagai acuan pada tahap sehingga desain yang dihasilkan tidak akan banyak 

mengalami perubahan pada masa konstruksi. 

Pada penelitian yang dilakukan di sini juga meninjau pengaruh sistem delivery 

proyek yang digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi. Penggunaan sistem 

delivery proyek pada pelaksanaan proyek konstruksi dapat ditentukan pada awal 

pelaksanaan proyek kontruksi oleh owner berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat 

digunakan untuk memilih sistem delivery proyek yang akan digunakan antara lain 

adalah biaya, waktu, perselisihan antara konsultan desain dengan kontraktor, 

kompleksitas proyek, intervensi owner pada pelaksanaan, terjadinya change order dan 

sebagainya. Tapi dalam penelitian yang dilakukan disini bertujuan untuk 

membandingkan sistem delivery yang digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi 

dengan terjadinya perubahan desain. 

Sistem delivery proyek yang ditinjau adalah sistem delivery proyek yang tidak 

terintegrasi dan yang terintegrasi. Sistem delivery proyek pada model DCCT ini 
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merupakan variabel moderator yang merupakan variabel yang dapat menyebabkan 

semakin bertambah dan semakin berkurangnya perubahan desain yang terjadi pada 

pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam model struktural faktor perubahan desain dan 

sistem delivery proyek termasuk sebagai outer model seperti yang ditunjukkan dengan 

notasi A pada Gambar 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16. Kerangka Berpikir Penelitian 

 
Setelah faktor perubahan desain diperoleh dan selanjutnya memasukan sistem 

delivery proyek, maka tahap berikutnya mencari model pengaruh perubahan desain 

terhadap biaya dan waktu proyek konstruksi. Terjadinya perubahan desain pada 

pelaksanaan proyek konstruksi akan menyebabkan terjadinya perubahan waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan proyek konstruksi. Seperti terjadinya perpanjangan 

waktu pelaksanaan proyek, tertundanya penyelesaian proyek, serta keterlambatan 

penyelesaian proyek. Perubahan waktu akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya, 

terutama akibat biaya tidak langsung (indirect cost) proyek konstruksi. Bertambahnya 

biaya tidak langsung tersebut misalnya karena terlambatnya penyelesaian proyek 

konstruksi mengakibatkan terjadinya denda kepada pihak yang melaksanakan proyek. 

Bertambahnya biaya oprasional yang harus dikeluarkan oleh pihak yang melaksanakan 

proyek, seperti bertambahnya gaji pegawai yang harus dibayarkan, bertambahnya biaya 

listrik, air, telpon, sewa mess, dan sebagainya.  

Akibat perubahan desain terjadi perubahan biaya secara langsung. Perubahan 

biaya langsung ini lebih banyak disebabkan oleh biaya langsung (direct cost) dari 

proyek konstruksi. Seperti terjadinya perubahan biaya akibat volume pekerjaan yang 

(Kasimu, 2012),(Cox et al., 1999),(Hsieh et al., 
2004),(Burati Jr. et al., 1992),(Wu et al., 
2005),(Sandyavitri, 2008),(W. Ibbs, 2011),(Kaming 
et al., 1997),(Li and Taylor, 2011),(Wu et al., 2005) 

(Memon et al.,,, 2011), 
(Sambasivan and Soon, 2007), 
Aibinu and Jagboro, 2002 

(C. W. Ibbs, 1997),(Assaf and 
Al-Hejji, 2006),(Wu et al., 
2005),(Sandyavitri, 2008),(W. 
Ibbs, 2011),(Kaming et al., 
1997),(Li and Taylor, 2011),(Wu 
et al., 2005) 
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berubah dan perubahan spesifikasi teknis. Dalam model struktural disebut dengan inner 

model seperti yang ditunjukkan dengan notasi B pada Gambar 2.16. 

Karena perubahan desain merupakan variabel yang tidak dapat diukur, maka 

pengukuran variabel perubahan desain dilakukan dengan jalan membuat instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Sedangkan variabel 

terukur seperti perubahan biaya dapat diukur dengan jalan menghitung rasio dari total 

variasi perubahan biaya proyek terhadap total biaya dalam kontrak. Perubahan waktu 

juga dapat diukur dengan jalan menghitung rasio dari total variasi perubahan waktu 

proyek dengan waktu pelaksanaan proyek yang tercantum dalam kontrak.  

Untuk menghitung persentase perubahan biaya maka persamaan yang digunakan 

adalah Persamaan 2.1. Sedangkan untuk menghitung persentase perubahan waktu 

persamaan yang digunakan adalah Persamaan 2.2. Perubahan biaya dan perubahan 

waktu yang terjadi akan ditinjau pada saat progres 0-25%, 25-50%, 50-75%, dan 75-

100% dari pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk mengukur kinerja dari model yang 

dihasilkan, maka akan dilakukan simulasi model secara keseluruhan, yang ditujukkan 

dengan notasi C pada Gambar 2.16. 

2.18 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Pengaruh Antar Variabel Penelitian  
 

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan desain dengan 

waktu. 
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Hipotesis 2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan desain dengan biaya. 

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan waktu dengan biaya. 

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan desain dengan biaya 

melalui waktu atau dengan kata lain waktu memediasi perubahan desain 

terhadap biaya.  

Hipotesis 5: Sistem delivery proyek merupakan variabel moderasi yang dapat 

menyebabkan semakin bertambah atau semakin berkurangnya perubahan 

desain  

Berdasarkan hipotesis tersebut maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi 

beberapa variabel yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Sebagai 

gambaran tentang pengaruh antara variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

Secara ringkas Bab 2 menjelaskan bahwa pada penelitian terdahulu dihasilkan 

fenomena bahwa perubahan desain merupakan faktor penyebab perubahan yang sangat 

berpengaruh pada pelaksanaan proyek konstruksi. Perubahan desain menyebabkan 

terjadi perubahan biaya dan perubahan waktu, di mana penelitian-penelitian tersebut 

dilakukan secara partial. Sistem delivery proyek yang digunakan pada pelaksanaan 

proyek konstruksi merupakan variabel yang dapat menyebabkan semakin bertambah 

dan berkurang terjadinya perubahan desain. Penelitian yang dilakukan terdahulu belum 

ada yang mencoba untuk mengabungkan pengaruh perubahan desain terhadap 

perubahan biaya dan perubahan waktu. Maka pada penelitian yang akan dilakukan di 

sini mencoba untuk menggabungkan fenomena tersebut menjadi satu kesatuan model 

pengaruh perubahan desain terhadap biaya dan waktu dengan memasukan bagimana 

pengaruh sistem delivery proyek yang digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

Dan dilanjutkan dengan membuat simulasi terhadap model tersebut. 

Jadi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu kelebihan dan 

keterbaruan dari penelitian yang dilakukan disini antara lain: mengabungkan variabel 

perubahan desain, biaya dan waktu menjadi satu kesatuan sistem yang saling 

mempengaruhi menjadi model pengaruh perubahan desain terhadap biaya dan waktu 

(DCCT). Memasukan pengaruh sistem delivery proyek terhadap perubahan desain pada 

pelaksanaan proyek konstruksi, serta memetakan kematangan informasi pada saat 

desain dan pelaksanaan.  


