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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kegiatan proyek bangunan gedung merupakan kegiatan pekerjaan 

pembangunan sebuah bangunan gedung yang dilaksanakan atas dasar permintaan 

pemilik proyek dan dilaksanakan oleh pelaksana proyek atau kontraktor.  Pada

proses pelaksanaan kontruksi sangat sedikit sekali ditemukan suatu proyek yang 

tidak mengalami perubahan pada keseluruhan tahapan proyek. Banyaknya change 

order pada proyek konstruksi bisa menyebabkan proyek tersebut terlambat dan 

pembengkakan biaya. Change Order biasanya terjadi karena adanya perubahan 

pada proyek dan adanya permintaan dari pihak yang secara umum terlibat pada 

proyek. 

1.1.  Latar Belakang 

Perubahan pada suatu proyek bangunan gedung merupakan hal yang 

sangat sering terjadi khususnya pada bangunan konstruksi. Jarang sekali 

ditemukan suatu proyek yang sama sekali tidak mengalami perubahan pada 

keseluruhan tahapan proyek. Perubahan tersebut bisa saja terjadi pada 

awal,pertengahan dan akhir. Tetapi yang paling sering terjadi adalah pada saat 

pertengahan proyek. Dimana hal hal yang paling diperhitungkan pada tahap 

perencanaan tidak bisa lagi ditemukan pada saat dilapangan. 

Perubahan perubahan pada suatu proyek memang tidak bisa terelakkan. 

Dan juga jika terjadi perubahan, sangat membutuhkan proses untuk 

Kegiatan pproroyek bangunan gedung merupaakak n kegiatan pekerjaan 

pembangunaann sebuah bangunan n geedudungg yyanang did laksanakan ataass dasar permintaan 

pemilik k proyek dan ddillakakssanakan oleh pelakksanana pproroyeyek atau kontrtraka tor.  Pada

prrooses pellakaksasananaan konontrtruksi sangat sedikit sekalili dditi emukkanan ssuauatu proyeyek yang 

tidak k memengngalammii perubahan pada keseluruhan tahapan proyeek.k  Banyayaknknyay  chaange 

orrdeder pada a proyek konstruksi bisa menyebabkan proyek tersebbutu  tererlalambm at danan r

pepembmbenggkakan biaya. Change Order biasanya terjadi karena adannya peperurubabahan r

pada pproyek dan adanya permintaan dari pihak yang secara umum tterlibbat padadaa 

prp oyekk. 

1.1.  Latar Belakang 

Perubahan pada suatu proyek bangunan gedung merupakaann haall yayang 

sasangngat seriing tterjrjadadi i khkhususnynya a papadada bbangunaann kokonsttr kuk isi. Jarangng ssekali 

ditemumukak n suatatuu proyek yang sasama sekkaali tidak menggalalamami pep rurubabahan pada 

keseluruhan tahapan proyek. Perubahann tersebut bisa saja terjadi pada 

awal,pertengahan dan akhir. Tetatapi yang paling sering terjadi adalah pada saat 

pertengahan proyek. Dimana hal hhal yyang paling diperhitungkan pada tahap 

perencanaan tidak bisa lagi ditemukan pada saat dilapangan
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menyelesaikkannya. Perubahan yang terjadi pada saat pembangunan atau 

konstruksi disebut Change Order. Biasanya ini adalah dokumen tertulis yang 

berisi tentang perubahan yang diperlukan, yang disetujui oleh semua pihak setelah 

diadakan persetujuan kontrak di awal proyek (The American Institute Of 

Architects, 1997). Change order bisa saja berisi perubahan pada harga kontrak, 

ketentuan pembayaran dan juga perubahan pada perencanaan bangunan gedung 

terutama pada desain.  

Perubahan juga bisa terjadi karena adanya permintaan dari pihak yang 

secara umum terlibat dalam proyek. Biasanya Owner menginginkan adanya 

perubahan pada desain untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya 

yang direncanakan. Konsultan dan Kontraktor juga bisa saja melakukan 

perubahan karena antara desain dan dilapangan tidak sama atau terjadi kesalahan 

yang tidak terprediksi.  

Jika perubahan sangat sering terjadi maka biaya pasti akan meningkat, 

proyek yang terlambat, dan juga mutu bangunan yang menurun. Jika tidak 

secepatnya diselesaikan, maka suatu proyek bangunan gedung akan mengalami 

penundaan proyek. Untuk itu saya ingin meneliti apa yang menyebabkan Change 

Order dan pengaruhnya pada proyek bangunan gedung. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan permasalahan tersebut 

diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni : 

berisi tentang perubahan yang g didiperlukan, yaangng disetujui oleh semua pihak setelah 

diadakan persetujuuanan kontrak di awal proyek (Thehe American Institute Of 

Architects, 191997). Change ordeer r bib sasa ssajaja a beb ririsi perubahan padada harga kontrak, 

ketentuauan pembayaranan ddanan juga perubahan padad ppererenencanaan bangugunan gedung 

teerurutama ppadada a dedesain.  

PePerurubahahann juga bisa terjadi karena adanya perminntat an darari i pipihah k yayang 

seecacara umuum terlibat dalam proyek. Biasanya Owner mengiginginnkakan n adanyya r

peperurubahaan pada desain untuk menghasilkan hasil yang lebih baik darari seebebelulumnm ya 

yang ddirencanakan. Konsultan dan Kontraktor juga bisa saja mellakukkanan 

pep rubaahan karena antara desain dan dilapangan tidak sama atau terjaddi kesaalalahann

yangg ttididak terprediksisi.  

Jika perubahan sangat seriingng ttererjjadi maka biaya pasti akan meninngkgkatat,

prproyoyekek yyang terlambat, dan juga mutu bangunan yang menurunn.. JJikaka ttididak 

sesececepap tnya ddiis lelesaiaikakann, maka susuatatuu prproyoyekek banguunanan n geg ddung akkan memengngaalami 

penundndaaaan prp oyoyekek. Untuk itu sayaya ingin mmeneliti apa yangg mmenyey ababkbkan Change 

Order dan pengaruhnya pada prooyek bangunnan gedung. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakkang dan perumusan permasalahan tersebut
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1. Apa yang menyebabkan Change Order terjadi selama tahap 

pembangunan konstruksi  bangunan gedung ? 

2. Apa yang akan terjadi dengan biaya, waktu dan mutu pada bangunan 

gedung jika terjadi Change Order ? 

1.3. Batasan Masalah  

Batasan masalah terkait penelitian ini diberikan sebagai berikut :  

1. Survei ditujukan pada responden yang berpengalaman dalam bidang 

proyek konstruksi gedung. 

2. Penelitian ini menggunakan persepsi dari pihak kontraktor 

3. Penelitian ini  dibatasi untuk meneliti faktor-faktor penyebab, akibat 

change order terhadap biaya,waktu dan mutu pada proyek kontruksi. 

4. Penelitian dilakukan pada proyek kontruksi bangunan gedung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Change Order pada proyek 

kontruksi bangunan gedung 

2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang diberikan jika terjadi 

Change Order pada bangunan gedung 

2. Apa yang akan terjrjadadii dengan bbiaiayaya,, waktu dan mutu pada bangunan 

gedung jjikika terjadi Change Order ?

1.3. BBatasan Massala ahah  

BaBataassan maasasalalah terkait penelitian ini ddibibere ikan ssebebagagaia  berikutut :  

1.1 Survveei ditujukan pada responden yang berpenggala amann ddalalamam biddang 

proyek konstruksi gedung. 

2.2. Penelitian ini menggunakan persepsi dari pihak kontraktotor

3. Penelitian ini  dibatasi untuk meneliti faktor-faktor penyyebab, akibbata  

change order terhadap biaya,waktu dan mutu pada proyek kkontruukksi.

4. Penelitiann ddililakakukukanan ppada proyekk kkonontrtrukuksisi bbangunan geduungng. 

1.1.44. Tujuan Penelitian 

AdAdapun tt jujuauan n pepenelitian iinini aadadalalah h 

1. Untutukk mengetahui fakktot r-faktoror penyebab Chhanangege Orderer papada proyek 

kontruksi bangunan ggedung 

2. Untuk mengetahui aapap  saja dampak yang diberikan jika terjadi 

Change Order pada banngug naann gedung 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat antara lain untuk memberikan penjelasan mengenai faktor 

faktor apa saja yang menyebabkan Change Order dan dampak dampak terhadap 

waktu,biaya dan mutu pada proyek bangunan gedung. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pengamatan, penelitian sebelumnya mengenai Change Order

pernah dilakukan pada tugas akhir dengan judul “Pengendalian Change Order

Terhadap Kinerja Waktu Pada Konstruksi Proyek Bangunan Bertingkat Tinggi” 

(Wahyuni, 2010), dan “Analisis Penyebab dan Dampak Change Order  Pada 

Bangunan Konstruksi di Bali” (Putu Ika, 2013). Penelitian ini hanya untuk proyek 

konstruksi bangunan gedung dan pengaruhnya terhadap biaya, waktu, dan juga 

mutu pada bangunan gedung tersebut. 

memberikan manfaat antara lalainin untuk memmbeberikan penjelasan mengenai faktor 

faktor apa saja yangng menyebabkan Change Order dan dad mpak dampak terhadap 

waktu,biaya a dadan mutu pada proyyekk bbanangugunanan n gegedung.

1..66. Keaeaslsliaian n Penelilititian 

BeBerdrdasarrkkan pengamatan, penelitian sebelumnya meengngenai ChChanangeg OOrdr er

peernrn hah dilakakukan pada tugas akhir dengan judul “Pengendalianan Chhanangeg  Orddeer

TeTerhrhadapap Kinerja Waktu Pada Konstruksi Proyek Bangunan Bertiingn kaat t TiTingn gi””

(Wahyuyuni, 2010), dan “Analisis Penyebab dan Dampak Change OOrder  Padadaa 

Banguunan Konstruksi di Bali” (Putu Ika, 2013). Penelitian ini hanya unntuk prproyekk 

konstrtruuksi bangunan n gegedudungng ddan pengaruhnnyaya ttererhahadadap p biaya, wakktutu, dan juugaga 

mum tu pada bangunan gedung tersebbutut..


