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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Temanggung terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah yang sangat 

strategis dan berbatasan dengan wilayah seperti Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Magelang, dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Temanggung merupakan suatu 

daerah yang memiliki banyak tempat keindahan dengan nuansa pegunungan dengan 

hasil bumi yang paling utama yaitu tembakau, meski demikian di Kabupaten 

Temanggung juga banyak terdapat industri yang didominasi oleh industry kayu 

laminasi selain beberapa pabrik lainnya. 

Salah satu pabrik yang tengah didirikan adalah PT. SHOENARY 

JAVANESIA Inc. pabrik baru yang terdiri dari (satu) gedung Club House, (satu) 

gedung Development Workshop, (dua) gedung Produksi, (satu) gedung Kantin, 

(empat) gedung Penunjang serta (satu) gedung Dormitory. Area pabrik tersebut 

berdiri di lahan seluas ± 17 hektar dengan estimasi biaya pembangunan sebesar ± 

Rp 500 miliar. PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. menunjuk satu pihak kontraktor 

yaitu PT.CAKRA KENCANA INDAH untuk membangun keseluruhan area pabrik 

tersebut. 

Penelitian ini hanya fokus pada pembangunan gedung Dormitory (Mess 

Tenaga Kerja Asing) di PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. Proses pembangunan 

gedung Dormitory ini banyak mecongalami perubahan dari rencana awal dengan 

penyesuaian atas gambar awal dari aspek pekerjaan struktur maupun arsitektur yang 

berakibat terjadinya Contract Change Order.  

Penelitian ini khusus untuk mempelajari segala aspek pekerjaaan yang terjadi 

terkait dengan adanya Contract Change Order terhadap estimasi biaya proyek dan 

penambahan waktu pembangunan gedung Dormitory tersebut, dikarenakan pada 

pelaksaannya pihak PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. selalu mempunyai 

keinginan untuk melakukan perubahan baik dalam aspek struktur maupun aspek 

arsitektur melalui perintah lisan dan mengharuskan dilakukan perubahan tanpa 

melihat spesifikasi dan quantity yang tertera pada kontrak kemudian pihak 

kontraktor PT.CAKRA KENCANA INDAH selalu mengikuti arahan dari pihak 
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PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. tanpa meninjau terlebih dahulu besaran 

quantity dan biaya yang timbul dikarenakan menganggap hal tersebut sebagian dari 

service pihak kontraktor terhadap owner. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Contract Change Order pada 

pembangunan gedung Dormitory PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. diuraikan 

dalam pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Aspek pekerjaan apa yang dominan menyebabkan Contract Change Order 

pada proyek pembangunan gedung Dormitory ? 

2. Bagaimana dampak Contract Change Order terhadap biaya dan waktu pada 

proyek pembangunan gedung Dormitory tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian analisis dampak Contract Change Order terhadap 

biaya dan waktu adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besaran perubahan biaya dan waktu pekerjaan yang 

menyebabkan Contract Change Order pada proyek pembangunan gedung 

Dormitory PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. ? 

2. Menjelaskan dampak Contract Change Order terhadap biaya dan waktu. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya akan meninjau gedung Dormitory  

2. Penelitian yang diangkat hanya pada pekerjaan struktur dan arsitektur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan mendapat manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi pemilik proyek dapat menjadi pertimbangan untuk mengadakan 

Contract Change Order yang berakibat pada biaya dan waktu pelaksanaan 

proyek. 

2. Bagi kontraktor pembangunan proyek PT. SHOENARY JAVANESIA Inc. 

dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui besaran biaya dan waktu yang 

dibutuhkan. 

1.6 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada gedung Dormitory PT. SHOENARY 

JAVANESIA Inc. yang beralamat di Jalan. Raya Kranggan, Bengkal Lor, Bengkal, 

Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung. Lokasi ini dipilih karena merupakan 

pabrik yang besar di daerah tersebut. 

 

 

Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian 
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1.7 Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini dirancang kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 2 Diagram alir kerangka berfikir 
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