
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang. 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pengendalian biaya merupakan 

kegiatan yang penting. Salah satu variabel yang harus dikendalikan biayanya 

adalan tenaga kerja (Zhan,1998), dan faktor tenaga kerja merupakan salah satu 

sumber daya yang menjadi penentu keberhasilan proyek konstruksi. 

Dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi biaya tenaga kerja. Faktor-faktor ini dapat mengganggu kinerja 

pelaksanaan proyek dan dapat mengakibatkan penyimpangan pada biaya tenaga 

kerja. 

 

1.2. Perumusan Masalah. 

Permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan laporan ini adalah 

faktor risiko apa saja dalam rekrutmen tenaga kerja yang mempengaruhi biaya 

proyek? 

 

1.3.  Batasan Masalah. 

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan maka penelitian 

dilakukan pada proyek yang sedang berjalan atau sedang dilaksanakan, dan 

ditujukan pada pimpinan proyek konstruksi atau manajer lapangan yang ada di 

wilayah kota Yogyakarta. 



 

 

1.4.  Tujuan Penelitian. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah mengetahui faktor-

faktor risiko apa saja dalam rekrutmen tenaga kerja yang mempengaruhi biaya 

proyek. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kontraktor 

agar tidak terjadi penyimpangan biaya dalam perekrutan tenaga kerja. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan. 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, penulis merencanakan terdiri dari 

lima bab yang masing-masing bab diuraikan secara singkat sebagai berikut ini. 

Bab pertama yang merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

Tinjauan pustaka dalam bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang 

melandasi masalah yang hendak dibahas, juga hal-hal lain yang dapat dijadikan 

sebagai dasar teori yang berkaitan dengan penelitian. 

 Metodologi penelitian dalam bab ketiga berisi tentang penelitian itu 

sendiri, mulai dari tahap awal pelaksanaan sampai pada tahap pengolahan data, 

termasuk didalamnya analisis dan metoda yang dipakai, cara pengumpulan data, 

waktu dan tempat pengambilan data, dan cara menganalisis data yang telah 

diperoleh serta cara penyimpulan hasil. 



 

 

 Analisis dan pembahasan dalam bab keempat berisi pembahasan dan 

analisis data yang diperoleh dari kuisioner. Pembahasan dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 15.0 for windows dari data yang diperoleh untuk 

digunakan menjawab permasalahan yang ada. 

Kesimpulan dan saran dalam bab kelima berisi kesimpulan-kesimpulan 

dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dikemukakan 

juga saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


