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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, dapat dilihat bahwa banyaknya proyek-

proyek besar yang ada di Indonesia khususnya di Yogyakarta yang semakin

berkembang dalam pembangunan. Dari beberapa proyek yang telah dijalankan,

dapat dilihat seberapa banyak proyek yang dikatakan sukses dengan melihat

selesai atau tidaknya proyek tersebut.

Tetapi dari studi yang dilakukan, dikatakan bahwa banyak faktor yang

mendukung kesuksesan suatu proyek antara lain, dilihat dari: biaya, jadwal,

keselamatan kerja, kepuasan konsumen dan juga semua faktor yang mendukung

dalam proyek tersebut.

Akan tetapi tidak ada studi yang spesifik untuk menjelaskan bagaimana

pandangan seorang manajer proyek terhadap suksesnya suatu proyek konstruksi.

Penelitian ini berusaha mencari bagaimana pandangan seorang manajer proyek

dalam menilai kesuksesan suatu proyek konstruksi dengan melihat faktor-faktor

yang mendukung kesuksesan suatu proyek.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta permasalahan yang dihadapi,

maka perumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui
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presepsi manajer proyek terhadap faktor-faktor yang mendukung kesuksesan

suatu proyek konstruksi.

1.3 Batasan penelitian

Agar penyusunan tugas akhir ini dapat terarah dan terencana, maka penyusun

membuat suatu batasan masalah bahwa penelitian ini dilakukan pada perusahaan

jasa konstruksi di Yogyakarta dengan responden yang memiliki jabatan manajer

proyek atau manajer lapangan.

1.4 Tujuan tugas akhir

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

penilaian manajer proyek dan manajer lapangan terhadap kesuksesan suatu proyek

konstruksi di Yogyakarta, yang meliputi :

1. Mengetahui faktor kesuksesan yang paling menonjol dalam kesuksesan suatu

proyek konstruksi di Yogyakarta.

2. Mengetahui perbedaan pendapat yang signifikan mengenai faktor kesuksesan

proyek pada masing-masing perusahaan konstruksi.

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi kalangan manajer proyek dan manajer lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajer proyek

dan manajer lapangan dalam proyek konstruksi agar memperhatikan berbagai

faktor kesuksesan suatu proyek konstruksi.
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2. Bagi kalangan akademis.

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui pandangan

dan penilaian seorang manajer proyek terhadap kesuksesan suatu proyek

konstruksi.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu bagian :

pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis data dan pembahasan,

serta kesimpulan dan saran.

 

 


