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ADY KIYAS, 2019, Analisis Faktor Risiko Penawaran Di Bawah Estimasi terhadap Kinerja Kualitas Proyek
Konstruksi Gedung Di Kota Trenggalek Jawa Timur, Skripsi, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas
Kadiri.
Suatu proyek cenderung akan mengalami keterlambatan apabila perencanaan dan pengendalian tidak dilakukan
dengan tepat. Berbagai hal dapat terjadi dalam proyek konstruksi yang dapat menyebabkan bertambahnya
waktu pengerjaan sehingga penyelesaian proyek menjadi terhambat. Tujuan dilakukan penelitian adalah
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor - faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek
konstruksi di wilayah Kabupaten Trenggalek serta menerima hubungan faktor keterlambatan tersebut terhadap
pemakaian biaya.
Pengolahan data ini menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical Product and Service Solution)
versi 17.00. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, teknik analisis faktor, uji asumsi klasik
dan regresi linier berganda.
Hasil penelitian itu yaitu 3 faktor baru yang diperoleh dari hasil ekstraksi analisis faktor adalah : Perubahan
lingkup dan dokumen pekerjaan (Xb1), Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja
(Xb2), Sistem evaluasi dan perencanaan (Xb3) serta menghasilkan satu model persamaan linier berganda untuk
menerangkan hubungan ketiga faktor diatas dengan biaya.

Kata kunci : Engineer, SPSS, Heterokedastisitas dan Normalitas.
ABSTRACT

ADY KIYAS, 2019, Bidding Risk Factor Analysis Below Estimates on Quality Performance of Building
Construction Projects in East Java Trenggalek City, Thesis, Faculty of Engineering, Civil Engineering
Department, Kadiri University.
A plan will correct delays in planning and control is not done properly. Various things can occur in a construction
project that can lead to increased processing time so that the project becomes hampered. The purpose of the
research is to discuss and classify the factors that cause delays in the implementation of development projects in
the Trenggalek Regency and to accept factors of delay related to the use of costs.
This data processing uses the SPSS (Statistical Product and Service Solution) computer program version 17.00.
The data analysis technique uses validity, reliability, factor analysis, classical assumption and multiple linear
regression.
The results of the study are 3 new factors obtained from the extraction of factor analysis are: Changes in scope
and employment documents (Xb1), Coordination and transportation of resources and expertise of manpower
(Xb2), Evaluation and planning systems (Xb3) and produce one model of equation multiple linear to explain the
relationship of the three factors above with costs.

Keywords: Engineer, SPSS, Heteroscedasticity and Normality.

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Proyek sering mengalami keterlambatan. Jeleknya, keterlambatan proyek sering berulang pada aspek yang
dipengaruhi maupun pada aspek yang mempengaruhi karena pelaku proyek sering menganggap remeh
keterlambatan proyek dan tidak menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan pengalaman penting dalam
pelaksanaan proyek berikutnya. Keterlambatan proyek akan berdampak pada aspek lain dalam proyek. Sebagai
contoh, meningkatnya biaya untuk usaha mempercepat pekerjaan dan bertambahnya biaya overhead proyek.
Dampak lain yang juga sering terjadu adalah penurunan kualitas karena pekerjaan terpaksa dilakukan lebih
cepat dari yang seharusnya sehingga memungkinkan beberapa hal teknis dilanggar demi mengurangi
keterlambatan proyek.
Keterlambatan pelaksanaan proyek memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap biaya. Tambahan biaya
yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa baik berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung merupakan
suatu keharusan untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek demi nama baik sebuah perusahaan. Tidak
jarang ditemukan suatu proyek yang terkadang biaya tidak langsungnya lebih besar dari biaya langsung. Biaya
tidak langsung ini merupakan biaya overhead, baik yang berkaitan dengan proyek atau kantor pusat.

Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah berikut, penulis menyadari kecenderungan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi
tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan harapan. Berikut rumusan masalah yang ingin penulis ketahui untuk
mengantisipasi hal tersebut, yaitu :
Apa saja yang menjadi faktor - faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi?
Bagaimana pengaruh dari faktor - faktor tersebut pada poin 1 terhadap penggunaan biaya?

Batasan Masalah
Batasan masalah guna membatasu ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :
Penelitian hanya dilakukan terhadap Penyedia Jasa dalam hal ini kontraktor yang berada di wilayah kota
Trenggalek dan terdaftar sebagai anggota GAPENSI Trenggalek serta sudah pernah mengerjakan proyek
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pembangunan gedung bertingkat dan proyek jalan.
Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner dan tanya jawab.
Jumlah responden yang dibutuhkan yaitu 4 atau 5 kali jumlah faktor yang dianalisis.
Analisis data menggunakan teknik Analisis Faktor dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan
program SPSS v.17.00

Tujuan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut :
Mengidentifikasi dan mengklasifikasi faktor - faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek
konstruksi.
Menerangkan kerterkaitan faktor keterlambatan tersebut terhadap biaya.

Manfaat Masalah
Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah memberikan pengetahuan paling tidak informasi
mengenai faktor - faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi serta pengaruhnya
terhadap penggunaan biaya dan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai faktor - faktor yang
menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi yang terjadi berulang kali dan berefek
pada penambahan biaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka
Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Mehzer et al, 1998 mengenai faktor penyebab keterlambatan
proyek konstruksi di Lebanon dari persepsi owner, kontraktor dan perusahaan konsultan / arsitektur menemukan
bahwa owner lebih berfokus pada persoalan keuangan sedangkan kontraktor dengan permasalahan
kesepakatan kontrak dan konsultan menjadikan manajemen proyek sebagai persoalan penting.
Keterlambatan dari penyelesaian proyek konstruksi berpengaruh terhadap biaya langsung proyek. Dalam kasus
proyek pembangunan gudang dan fasilitas, kesulitan meningkat ketika owner berasal dari pihak pemerintah.
Dampak keterlambatan dalam kasus ini termasuk dalam kekacauan peraturan rencana pengembangan umum,
gangguan terhadap rencana pencairan anggaran dana pada pemerintah dan ketidaknyamanan yang disebabkan
oleh keterlambatan proyek terhadap masyarakat. Keterlambatan yang terjadi dari sisi kontraktor menyebabkan
waktu penyelesaian proyek menjadi lebih lama, meningkatnya biaya overhead dan menyebabkan kontraktor
terjebak dalam proyek tersebut (Al-Karashi dan Skitmore, 2009).

Dasar Teori
Keterlambatan Proyek
Keterlambatan proyek kontruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dan
tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah merupakan kekurangan
dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam
pembiayaan, baik pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Peran aktif manajemen merupakan salah satu
kunci utama keberhasilan pengelolaan proyek. Pengkajian jadwal proyek diperlukan untuk menentukan langkah
perubahan mendasar agar keterlambatan penyelesaian proyek dapat dihindari atau dikurangi.

Penyebab Keterlambatan
Menurut Kraiem dan Dickmann (dalam Praboyo, 1999), penyebab - penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan
proyek dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar yakni :
Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (Compensable Delay), yakni keterlambatan yang disebabkan
oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik proyek.
Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non-Excusable Delay), yakni keterlambatan yang disebabkan oleh
tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik proyek.
Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delay), yakni yang disebabkan oleh kejadian - kejadian diluar
kendali baik pemilik maupun kontraktor.

Jenis - Jenis Keterlambatan ( Type of Delay )
Secara umum, keterlambatan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:
Keterlambatan yang tidak dapat dan dapat dimaafkan (excusable and non-excusable delays)
Keterlambatan yang layak dan tidak layak mendapat ganti rugi (compensable and non-compensable delays),
dan
Keterlambatan yang terjadi bersamaan (concurrent delays).

Dampak Keterlambatan
Menurut Levis dan Atherley, 1996 (dalam Suyatno, 2010), keterlambatan akan berdampak pada perencanaan
semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang
durasi proyek atau meningkatnya biaya maupun keduanya. Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah
hilangnya potensial income dari fasilitas uang dibangun tidak sesuai waktu yang ditetapkan, sedangkan pada
kontraktor adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan sumber dayanya ke proyek lain, meningkatnya
biaya tidak langsung (indirect cost) karena bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan
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serta mengurangi keuntungan.
Pertanggung Jawaban Keterlambatan ( Delay Responsibility )
Menurut Ahmed et al, 2003 pertanggungjawaban keterlambatan berhubungan dengan kinerja kontraktor yang
layak mendapat apresiasi atau sebaliknya kontraktor harus dikenakan biaya dan waktu tambahan untuk
menyelesaikan proyek sebagai dampak keterlambatan yang disebabkannya.

Pihak - pihak yang bertanggung jawab dikategorikan menjadi :
Tanggung jawab owner (pemilik) : kontraktor berhak atas tambahan waktu dan biaya
Tanggung jawab kontraktor dan subkontraktor : kontraktor harus melakukan perbaikan atas kegagalan fisik
bangunan atas kinerjanya dan bias mendapat penalty
Pihak lain (Act of God) : kontraktor akan mendapat tambahan waktu untuk menyelesaikan proyek tetapi tidak
untuk biaya. Serta kegagalan fisik yang disebabkan oleh act of god tidak menyebabkan penalty bagi kontraktor.

Komponen Biaya Proyek Konstruksi
Dalam melakukan estimasi biaya proyek secara keseluruhan tentunya memiliki komponen - komponen yang
menentukan besaran total biaya proyek tersebut. Menurut AACE International tahun 1992, struktur dari biaya
konstruksi terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect
cost).

Menurut Direktorat Bina Marga dalam Panduan Analisis Harga Satuan (PAHS) (2006), komponen estimasi biaya
konstruksi adalah sebagai berikut :

Sumber : Direktorat Bina Marga dalam AHSP (2006)
Gambar 2.2 Diagram Estimasi Biaya Konstruksi

Dari kedua jenis struktur biaya konstruksi, terdapat perbedaan yang mencolok. Pada struktur estimasi biaya
yang dimiliki oleh AACE memperlihatkan lebih detail jika dibandingkan dengan PAHS. Terlihat pada komponen -
komponen biaya tidak langsung, yaitu adanya pemisahan antara komponen overhead dan kondisi umum
(general condition). Sedangkan pada PAHS biaya umum masuk ke dalam overhead.

Biaya Langsung Proyek Konstruksi
Biaya langsung adalah semua biaya yang menjadi komponen permanen hasil akhir proyek, terdiri dari biaya
material, biaya peralatan, biaya upah tenaga kerja dan biaya subkontraktor (Oberlender dan Peurifoy, 2002).

Biaya Tidak Langsung Proyek Konstruksi
Biaya tidak langsung proyek konstruksi adalah biaya yang tidak berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan
proyek konstruksi. Biaya tidak langsung dialokasikan untuk pekerjaan yang berdasarkan pada beberapa
komponen biaya langsung seperti waktu penyelesaian pekerjaan, biaya material atau keduanya (AACE, 1992).

Penelitian Sejenis
Beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan yaitu oleh Budiman Praboyo, 1999 ; I.A. Rai Widhiawati,
2009 ; Suyatno, 2010.
Penelitian yang dilakukan oleh Budiman Praboyo (1999) bertujuan untuk menemukan faktor - faktor yang sangat
berperan atau mendominasi sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi di wilayah
Surabaya, dengan maksud agar proses perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi dapat dilakukan
dengan lebih lengkap dan cermat, sehingga keterlambatan sedapat mungkin dihindarkan atau dikendalikan.
I.A. Rai Widhiawati (2009) bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dari keterlambatan penyelesaian proyek
konstruksi yang berada di Kotamadya Denpasar.
Suyatno (2010) bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang
berada di Kotamadya Surakarta dan untuk mengetahui peringkat (rangking) menurut persepsi penyedia jasa
terhadap faktor - faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek.

Analisis Faktor ( Factor Analysis )
Analisis faktor merupakan satu kelas prosedur yang dipergunakan untuk mereduksi dan mengklasifikasikan
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data. Istilah yang digunakan dalam analisis faktor antara lain :
Communality adalah jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya
dalam analisis.
Eigenvalue merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor.
Factor loadings ialah korelasi sederhana antara variabel dengan faktor.
Factor loading plot adalah suatu plot dari variabel asli dengan menggunakan factor loadings sebagai koordinat.
Factor matrix yang memuat semua faktor loading dari semua variabel dari semua factor extracted.
Factor scores merupakan skor komposit yang diestimasi untuk setiap responden pada faktor turunan (derived
factors).
Kaiser - Mayer - Olkin (KMO) measure of sampling adequacy merupakan suatu indeks yang dipergunakan untuk
meneliti ketepatan analisi faktor.
Percentage of varience merupakan persentase varian total yang disumbangkan oleh setiap faktor.
Residuals merupakan perbedaan antara korelasi yang terobservasi berdasarkan input correlation matrix dan
korelasi hasil reproduksi yang diperkirakan oleh matriks faktor.
Scree plot merupakan plot dari eigen value sumbu tegak (vertical) dan banyaknya faktor sebagai sumbu datar,
untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik.

Tahapan Analisis Faktor
Langkah - langkah yang diperlukan di dalam analisis faktor antara lain :

Sumber : Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi,
Prof. J. Supranto, M.A, APU, 2010
Gambar 2.3 Diagram Prosedur Analisis Faktor

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu faktor - faktor penyebab
keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi (X) terhadap variabel dependen yaitu faktor penggunaan biaya
akibat keterlambatan tersebut (Y) dengan rumus :

Yi= b1+ b2X2i+ b3X3i+ ...+ bkiXki+ ei .... (1)

Y = Faktor penggunaan biaya akibat keterlambatan
X1, X2, X3, ... , Xk = Faktor - faktor penyebab keterlambatan
b0 = Konstanta
b1, b2, b3, .. , bk = Koefisien regresi variabel X1, X2, X3, ... , Xk
e (epsilon) = Kesalahan pengganggu (disturbence's error)

Statistik
Uji Validitas
Menurut Azwar, 1994 : 118 (dalam Agus Winarno, 2011), validitas adalah seberapa cermat suatu kuesioner
melakukan fungsi ukurnya. Sebuah kuesioner bisa dikatakan valid jika kuesioner tersebut benar - benar
mengukur apa yang harus diukur. Pengukuran validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara total
jawaban responden terhadap setiap pertanyaan. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan program
SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17.00
Tinggi rendahnya validitas suatu angket dihitung dengan teknik korelasi, dengan rumus :
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id: 1Quotes detected: 0,01% in quotes:

..... (2)

Dimana :
r = Koefisien korelasi setiap variabel
N = Jumlah sampel
X = Skor masing - masing item
Y = Skor total

Kriteria uji validitas secara singkat adalah (rule of tumb) adalah 0,3. Jika korelasi sudah lebih besar dari 0,3
maka kuesioner atau pertanyaan yang dibuat dikategorikan sahih / valid. (Bambang Setiaji, 2008 : 25)

Uji Reliabilitas
Yang dimaksud dengan realibilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh
instrument pengukuran. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa responden cukup konsisten dalam
memberikan jawaban (reliabilitas). Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir - butir
pertanyaan dalam mengungkap indicator. Reliabilitas test dapat diestimasikan dengan menggunakan analisis
Alpha Cronbach, dengan rumus (Husein, 2003 : 96)

.... (3)

Dimana :
ri = Reliabilitas yang dicari
k = Banyaknya butir pertanyaan
∑αb2 = Jumlah varian butir
∑αt2 = Varian total

Menurut Santoso dan Ashari (2005 : 251) bahwa penelitian responden dianggap reliabel jika mencapai alpha
lebih besar dari 0,6. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 19.00

Analisis Ekonometrik (Pengujian Model) pada regresi Linier Berganda
Setelah model kita peroleh, maka kita harus menguji model tersebut sudah termasuk BLUE (Best Linier
Unbiased Estimator) atau tidak. Suatu model dikatakan BLUE bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Linieritas
Untuk menguji linieritas hubungan 2 variabel maka kita harus membuat diagram pancar (scatter plot) antara 2
variabel tersebut. Dari sini bisa terlihat apakah titik - titik data membentuk pola linier atau tidak.
Heterokedastisitas
Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heterkedastisitas. Asumsi heterokedastitas adalah asumsi
dalam regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam
regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu.
Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan
dirinya sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin - Watson (DW). Uji ini
menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW table (dL & du). Aturan pengujiannya adalah :
d dL = terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan
dL d du = ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
du d 4 - du = tidak ada masalah autokorelasi
4 - du d , 4 - dL = masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
4 - dL d = masalah autokorelasi serius

Multikolinieritas
Multikolinieritas berarti ada hubungan linier yang

"sempurna"
(pasti) diantara beberapa atau semua variabel independent dari model regresi.
Normalitas
Salah satu cara mengecek normalitas adalah dengan plot Probabilitas Normal.

SPSS ( Statistical Product and Service Solution )
Pada dasarnya computer berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna computer.
Data yang diolah dimasukkan sebagai input, kemudian dengan proses pengolahan data oleh computer
dihasilkan output berupa informasi untuk kegunaan lebih lanjut. Berikut ini sedikit gambaran terntang cara kerja
computer dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) dalam mengolah data.
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Gambar 2.4 Diagram Prosedur SPSS

Tabel Sepuluh Faktor Penyebab Keterlambatan
No Variabel Peneliti 1 Perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan Budiman Praboyo; I.A. Rai
Widhiawati; Suyatno 2 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah Budiman Praboyo 3 Proses permintaan dan
persetujuan contoh bahan yang lama Budiman Praboyo & I.A. Rai Widhiawati 4 Perubahan lingkup pekerjaan
pada waktu pelaksanaan Budiman Praboyo & Suyatno 5 Kurangnya keahlian tenaga kerja Budiman Praboyo &
I.A. Rai Widhiawati 6 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik Budiman Praboyo; I.A. Rai Widhiawati; Suyatno 7
Mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat Budiman Praboyo & I.A. Rai Widhiawati 8
Jumlah pekerja yang kurang memadai / sesuai dengan aktifitas yang ada Suyatno & Budiman Praboyo 9 Tidak
lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada I.A. Rai Widhiawati & Budiman Praboyo 10 Akses ke
lokasi proyek sulit Suyatno; Budiman Praboyo; I.A. Rai Widhiawati Sumber : Rangkuman Hasil Penelitian
Sebelumnya

Populasi dan Sampel Serta Jumlah Sampel
Populasi
Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
1998 : 77, menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan Sutrisno Hadi dalam
bukunya yang berjudul Metodologi Research, Jilid I, 1981 : 77, menyatakan bahwa populasi adalah sejumlah
produk atau individu yang mempunyai sifat sama.

Sampel
Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya yang berjudul Metodologi Research, Jilid I, 1981 : 77, menyatakan
sampel adalah bagian individu yang diselidiki, sedangkan menurut Suahrsimi Arikunto dalam bukunya yang
berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 1981 : 131, sampel adalah sebagian atau wakil
populasi yang diteliti. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa sampel adalah sebagian
dari populasi representatif yang menjadi subyek penelitian yang sesungguhnya.

Jumlah Sampel
Menurut Sri Rahayu dalam bukunya yang berjudul Materi Metodologi Penelitian, 2005 : 30, menyatakan sebagai
pedoman umum dalam pengambilan sampel representative adalah jika populasi dibawah 100 dipergunakan
sampel sebesar 50% dan jika diatas 100 maka diambil sebesar 15 - 20 % sampel atau jumlah sampek yang
dianjurkan dalam SPSS adalah 50 sampai 100 baris (antara 50 sampai 100 sampel). Selanjutnya jika variabel
yang dipergunakan dalam penelitian itu banyak maka ukuran sampelnya minimal 10 kali atau lebih dari jumlah
faktor atau variabel yang digunakan dalam penelitian.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara - cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam
penelitian data yang dibutuhkan untuk dianalisis adalah data yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi,
artinya data yang dikumpulkan itu berkaitan dan tepat. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi dan kuesioner tertulis angket, yaitu kumpulan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada
seorang responden dan cara menjawabya juga dilakukan dengan tertulis.

3. METODE PENELITIAN
Bagan Alur Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data menurut Singaribun, 1995 (salam Suyatno, 2010). Ada
tiga persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu :

Sistematis, apabila penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks
hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien.
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Berencana, apabila penelitian denganadanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah -
langkah pelaksanaannya.
Mengikuti konsep ilmiah, apabila mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara - cara yang
sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan.

Gambar 3.1 Diagram Alur Tahapan dalam Penelitian

Perancangan Kuesioner
Kuesioner dirancang dalam tiga kelompok.
Data responden
Pada bagian ini dikumpulkan data mengenai Jabatan responden, pengalaman responden, Jenis proyek
konstruksi di wilayah Trenggalek yang telah dikerjakan / ditangani.
Data proyek
Pada bagian ini akan didapat data mengenai jenis proyek konstruksi dan nilai proyek yang pernah dikerjakan
oleh responden, kemudian pengaruh terhadap biaya yang telah direncanakan.
Data persepsi responden terhadap penyebab keterlambatan proyek. Bagian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana faktor keterlambatan proyek tersebut berpengaruh pada keterlambatan pelaksanaan proyek
konstruksi di wilayah Trenggalek.

Metode Analisis Data
Tujuan analisis data menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.
Dalam proses ini sering kali digunakan statistic karena memang salah satu fungsi statistik adalah
menyederhanakan data. Pengukuran kuesioner dilakukan dengan skala linkert dimana responden diberi pilihan
(option) yang kemudian tinggal memilih derajat kesetujuan / ketidaksetujuannya atas pertanyaan yang diajukan.
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4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum
Dalam bab ini disajikan gambaran umum obyek penelitian serta hasil yang telah diperoleh, beserta interpelasi
data. Analisis data ini merupakan bagian terpenting dari penyusunan skripsi karena analisis ini diperoleh
kesimpulan yang merupakan gambaran jawaban dari masalah yang dikemukakan pada pendahuluan di depan.
Dalam penelitian ini terdapat 10 faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek yang diperoleh
dari beberapa refrensi penelitian sejenis.
Berdasarkan tabel diatas, ke - 10 variabel akan dijadikan menjadi variabel bebas untuk analisis faktor. Faktor
tersebut adalah perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan (X1), adanya banyak (sering)
pekerjaan tambah (X2), proses permintaan dan persetujuan contoh bahan yang lama (X3), perubahan lingkup
pekerjaan pada waktu pelaksanaan (X4), kurangnya keahlian tenaga kerja (X5), keterlambatan pembayaran oleh
pemilik (X6), mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat (X7), jumlah pekerja yang kurang
memadai / sesuai dengan aktifitas pekerjaan yang ada (X8), tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang
harus ada (X9), akses ke lokasi proyek sulit (X10). Sesuai dengan tahapan penelitian yang telah diutarakan
pada bab sebelumnya setelah didapatkan data primer yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis
data dan pembahasan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan yang ada. Analisis data ini dikerjakan dengan
bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17.00.

Deskripsi Lokasi Penelitian
Lokasi pengambilan data dilakukan pada perusahaan - perusahaan penyedia jasa konstruksi yang tergabung
dalam persatuan GAPENSI Trenggalek yaitu di wilayah Trenggalek.

Deskripsi Responden
Populasi dalam penilitian ini adalah 40 responden yaitu dari pihak kontraktor dan pihak perencana. Dibawah ini
penulis tampilkan karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam perusahaan, lama bekerja dalam
perusahaan, pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, jenis proyek yang dikerjakan, rata - rata nilai kontrak
proyek dan persepsi keterlambatan proyek.

Tabel Nama Responden
No Nama Kontraktor Nama Responden 1 CV. PENDOWO Sunyoto 2 CV. PENDOWO Solikin 3 CV. PENDOWO
Patono 4 CV. PENDOWO Bagus 5 CV. PENDOWO Baris Robit 6 CV. KRAJAN MEGAH Budi Santoso 7 CV.
WIDURI Joko Widodo 8 CV. WIDO PRENJONO H. In'am Arief 9 CV. BUDI ARTI Asih Budiarti 10 CV. BUDI
KARYA Wan Sulistyono 11 CV. HANDAYANI Yoyok Satriyo Lelono 12 CV. HAYAM WURUK H. Wakidi, ST 13
CV. KARYA ESHA UTAMA Ir. Suhadi 14 CV. KERTA JAYA Dimas Bramantya 15 CV. MANUNGGAL BHAKTI
Suraji 16 CV. AMITRA TEHNIK Sumaryati 17 CV. SEMBODO Eko Sembodo 18 CV. FAJAR KARYA Rahardian
Indra Sukma Wijaya 19 CV. KENDEDES Nanang Abdul Rachman 20 CV. TRI BUANA Rimba Klana Ari Sanjaya
21 CV. AYU PRAMITA Sutrisno 22 CV. PRADIPTA Romdiyah 23 CV. BANGUN DAYA Sudarto, ST 24 CV.
BAHKTI UTAMA Bonidi 25 CV. CAHAYA INDAH H. Suhaji 26 CV. DWI TUNGGAL Sumitro 27 CV. YUDHA
KARYA MANDIRI Nyoman Leny Andriani 28 CV. NUSA BANGSA Nurkolis 29 CV. ERNA JAYA Dasir 30 CV.
MAJU MAPAN Drs. Mukani 31 CV. KARYA LESTARI Nahrudin 32 CV. MAWAR MERAH Mudawani 33 CV.
MUTIARA TIMUR Heri Sudjawo 34 CV. PRAPANCA Sugianto 35 CV. RAJEG WESI Supriyadi 36 CV.
SEMBILAN - SEMBILAN Sumiran 37 CV. SIKINDO RAYA Murdjito 38 CV. TRI DANA Muyani, SE 39 CV.
WAHANA PUTRA Edy Laksono 40 CV. WARNOWO TEKNIK Nonot Sukris Warnowo Sumber : Administrasi
GAPENSI Trenggalek

Deskripsi Proyek
Karakteristik Berdasarkan Jenis Proyek Konstruksi
Setiap jenis proyek mempunyai keunikan masing - masing dalam hal kendala yang ditemui. Tidak ada proyek
yang benar - benar identik sehingga metode kerja yang akan digunakan juga berbeda.

Karakteristik Berdasarkan Nilai Kontrak Proyek Konstruksi
Nilai kontrak proyek yang dapat diikuti oelh suatu kontraktor tergantung dari gred perusahaan. Semakin tinggi
gred perusahaan menunjukkan semakin besar perusahaan tersebut sehingga proyek yang akan ditangani juga
termasuk ke dalam proyek skala besar.

Karakteristik Apakah dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi sering Mengalami Keterlambatan
Melihat banyaknya pihak yang terkait dan banyaknya sumber daya yang harus dikelola dalam suatu proyek
konstruksi maka diperlukan perencanaan dan penjadwalan yang akurat supaya klain keterlambatan dapat
dihindarkan. Dibawah ini merupakan persepsi responden mengenai keterlambatan yang dialami dalam
mengerjakan proyek konstruksi.
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Analisis Data
Selanjutnya untuk menguji kuesioner digunakan analisis uji validitas dan reliabilitas.

Tabel Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi di Wilayah Kabupaten Trenggalek
No Variabel Kode 1 Perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan X1 2 Adanya banyak (sering)
pekerjaan tambah X2 3 Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan yang lama X3 4 Perubahan lingkup
pekerjaan pada waktu pelaksanaan X4 5 Kurangnya keahlian tenaga kerja X5 6 Keterlambatan pembayaran
oleh pemilik X6 7 Mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat X7 8 Jumlah pekerja yang
kurang memadai / sesuai dengan aktifitas yang ada X8 9 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang
harus ada X9 10 Akses ke lokasi proyek sulit X10 11 Faktor - faktor tersebut di atas bagaimana pengaruhnya
terhadap biaya X11 Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Tabel Rekapitulasi Berdasarkan Pengisian Kuesioner
No Nama X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 1 Sunyoto 4 5 4 4 5 5 4 4 5 2 2 Solikin 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 Patono
5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 Bagus 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 Baris Robit 4 2 4 4 5 4 1 4 5 4 6 Budi Santoso 5 4 2 4 2 4 1 4 5
4 7 Joko Widodo 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 8 H. In'am Arief 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 9 Asih Budiarti 4 2 4 5 5 4 5 4 2 4 10
Wan Sulistyono 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 11 Yoyok Satriyo Lelono 5 4 2 4 2 4 1 4 5 4 12 H. Wakidi, ST 2 4 5 5 4 5 4 4
5 4 13 Ir. Suhadi 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 14 Dimas Bramantya 4 2 4 5 5 4 5 4 2 4 15 Suraji 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 16
Sumaryati 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 17 Eko Sembodo 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 18 Rahardian Indra Sukma Wijaya 4 5 5 4 4 5
4 5 4 5 19 Nanang Abdul Rachman 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 20 Rimba Klana Ari Sanjaya 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 21
Sutrisno 4 2 4 4 5 2 2 1 4 4 22 Romdiyah 4 2 4 4 2 5 4 5 4 2 23 Sudarto, ST 5 4 2 5 4 5 4 2 4 4 24 Bonidi 4 5 5 4
5 4 4 5 4 4 25 H. Suhaji 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 26 Sumitro 2 2 1 2 4 4 1 2 4 5 27 Nyoman Leny Andriani 2 2 4 2 5 1 4
4 2 2 28 Nurkolis 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 29 Dasir 4 4 1 5 4 2 4 2 2 2 30 Drs. Mukani 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 31 Nahrudin
5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 32 Mudawani 4 5 4 4 5 4 4 1 4 4 33 Heri Sudjawo 4 2 4 4 5 4 4 1 4 4 34 Sugianto 4 2 4 5 4 2
4 4 5 5 35 Supriyadi 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 36 Sumiran 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 37 Murdjito 4 2 4 2 5 4 2 4 1 2 38 Muyani,
SE 2 2 1 2 1 4 2 4 4 2 39 Edy Laksono 5 4 2 4 2 4 4 4 5 4 40 Nonot Sukris Warnowo 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4
Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Untuk mengetahui kevalidtannya, dari ke - 10 faktor dalam bentuk kuesioner yang disampaikan kepada
responden dilakukan uji validitas terhadap setiap factor dalam kelompok variable dengan menggunakan program
SPSS Versi 17.00. Hasil tes validitas dapat dilihat pada kolom Correlated Item Total Correlation (lihat tabel).
Criteria uji validitas secara singkat (rule of tumb) adalah 0,3. jika korelasi sudah lebih besar dari 0,3 maka
kuesioner / pertanyaan yang dibuat dikatakan sahih valid.

Tabel Uji Validitas
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item - Total Correlation X1 17.63
20.087 .440 X2 17.70 19.446 .474 X3 17.70 17.292 .690 X4 17.85 20.131 .509 X5 1.72 20.512 .375 X6 17.78
19.717 .405 X7 17.53 18.922 .577 X8 17.55 19.946 .361 X9 17.72 19.589 .399 X10 17.68 19.251 .546 Sumber :
Hasil Olahan Data Program SPSS

Dari tabel 4.13 setelah pengujian seluruh item pertanyaan dapat dinyatakan valid. Koefisien korelasi (r hitung)
terdapat pada kolom

"Corrected Item Total Correlation"
dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari nilai r tabel 0,312.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui siifat dari alat ukur yang digunakan, dalam arti apakah
alat ukur tersebut akurat, stabil, dan konsisten. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan andal
(reliable) apabila memiliki cronbach's alpha lebih dari 0,6. Hasil tes reliabilitas dapat dilihat pada kolom
Cronbach's Alpha If Item Deleted (lihat tabel).

Tabel Uji Reliabilitas
Cronbach's Alpha if Item Deleted X1 .786 X2 .784 X3 .741 X4 .780 X5 .804 X6 .789 X7 .771 X8 .798 X9 .792
X10 .775 Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS
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Dari tabel 4.14 seluruh item pertanyaan penelitian dinyatakan reliable. Koefisien reliabilitas seluruh item lebih
besar dari koefisien alpha yang sesuai dengan jumlah butir pertanyaan yang diskorsing yaitu untuk 11 butir nilai
koefisien nya 0,34.

Analisis Faktor (Factor Analysis)
Analisis faktor merupakan suatu kelas prosedur yang dipergunakan untuk merduksi dan meringkas data. Agar
analisis faktor bisa tepat dipergunakan variabel - variabel yang akan dianalisis harus berkorelasi. Apabila
koefisien korelasi antar - variabel terlalu kecil, hubungan lemah, analisis faktor tidak tepat. Peneliti mengharpkan
selain variabel asli berkorelasi dengan sesame variabel lainnya, juga berkorelasi dengan faktor sebagai variabel
baru yang disaring dari variabel - variabel asli. Banyaknya faktor lebih sedikit daripada banyaknya variabel.
Faktor - faktor diekstraksi (extracted) sedemikian rupa sehingga factor yang pertama menyumbang (memberikan
andil) terbesar terhadap seluruh varian dari seluruh variabel asli, faktor kedua menyumbar terbesar yang kedua,
faktor ketiga menyumbang terbesar ketigam dan begitu seterusnya sehingga proses pencarian faktor yang
sudah berhasil diekstraksi sudah mencapai 60% atau lebih.

Uji KMO dan Bartlett's Test
Uji statistic KMO (Kaiser - Mayer - Olkin) digunakan untuk mengukur kecukupan sampling (sampling adequacy).
Indeks ini membandingkan besarnya koefisien korelasi terobeservasi dengan koefisien korelasi parsial. Nilai
KMO yang kecil menunjukan bahwa korelasi antar - pasangan variabel tidak bisa diterangkan oleh variabel
lainnya dan analisis faktor mungkin tidak tepat. Analisis faktor akan menjadi tepat apabila nilai KMO yang
diperoleh 0.50. untuk menguji ketepatan model faktor tersedia statistik formal yaitu bartlett's test of sphericity
bahwa variabel tak berkorelasi di dalam populasi.

Tabel KMO dan Bartlett's Test
KMO dan Bartlett's Test Kaiser - Mayer - Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi - Square
df
Sig. .651
131.363
45
.000 Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Berdasarkan hasil tabel diatas seluruh variabel dapat diterangkan oleh variabel lainnya atau korelasi antar
variabel tinggi. Nilai KMO 0,651 menunjukkan bahwa variabel - variabel tersebut memenuhi syarat dan dapat
digunakan untuk analisis faktor.

Ekstraksi Faktor (Factor Extructed)
Dalam teknik analisis faktor terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk mengekstraksi atau mereduksi
faktor. Pada penelitian ini peneliti memakai metode principal component analysis dengan menggunakan program
SPSS v.17. Hasil ekstraksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Hasil Ekstraksi Faktor
Total Varience Explained Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Total % of
Varience Cumulative % Total % of Varience Cumulative %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.626
1.465
1.429
.933
.695
.561
.472
.390
.247
.184
36.259
14.647
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14.286
9.326
6.947
5.610
4.724
3.898
2.465
1.840
36.259
50.905
65.191
74.517
81.464
87.073
91.797
95.695
98.160
1000
2.432
2.079
2.009
24.317
20.787
20.088
24.317
45.103
65.191 Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Dari tabel 4.16 penentuan banyaknya faktor yang diekstraksi ditentukan berdasarkan Eigenvalues. Di dalam
pendekatan ini, hanya faktor dengan eigenvalues lebih dari 1 (satu) yang dipertahankan, kalau lebih kecil dari
satu, faktornya tidak diikutsertakan dalam model. Suatu eigenvalues menunjukkan besarnya sumbangan dari
faktor terhadap varian seluruh variabel asli. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang
eigenvaluesnya lebih besar dari satu sehingga ada tiga faktor baru yang terbentuk.

Rotasi Faktor
Rotasi faktor digunakan untuk mengubah (mentranformasi) matrix factor menjadi matrix yang lebih sederhana
yang lebih mudah untuk diinterpretasi (disimpulkan). Metode rotasi yang paling banyak dipergunakan dalam
teknik analisis faktor ialah varimax procedure, yang menghasilkan faktor yang tidak berkorelasi, bebas dari
multicollineriy.

Tabel a
Hasil sebelum Rotasi Faktor Tabel b
Hasil setelah Rotasi Faktor Component Component 1 2 3 1 2 3
X3
X7
X10
X4
X1
X6
X5
X9
X2
X8
.786
.714
.710
.654
.563
.509
.400
.559
.549
.466
.340

-.395
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.729
-.646

-.435

-.436

.357

.702

.567
X9
X10
X4
X1
X5
X7
X3
X2
X8
X6
.809
.744
.673
.659

.391

.431

.838

.802

.648

.485

.892

.739

.560 Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Dari tabel 4.17 yang belum dirotasi menunjukkan hubungan antar - faktor masing - masing variabel, jarang
menghasilkan faktor yang bisa diinterpretasikan (diambil kesimpulannya), oleh karena faktor - faktor tersebut
berkorelasi atau terkait dengan banyak variabel lain (lebih dari satu) sebagai contoh, dari tabel 4.17a, faktor 1
(Xb1), berkorelasi hamper dengan seluruh variabel, 10 variabel akan tetapi setelah dirotasi, matriks faktor diubah
(to be transformed) ke dalam matriks yang lebih sederhana, sehingga mudah diinterpretasi (disimpulkan).
Sebagai contoh, dari tabel 4.17b dapat dilihat dengan jelas bahwa faktor 1 (Xb1) terdiri dari variabel X9, X10, X4,
dan X1. Faktor 2 (Xb2) terdiri dari X5, X7, dan X3. Faktor 3 (Xb3) terdiri dari variabel X2, X8 dan X6.

Tabel Variabel Asli dan Faktor Ekstraksi
Variabel Asli Simbol Faktor Baru Simbol Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada X9
Perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan Xb1 Akses ke lokasi proyek sulit X10 Perubahan lingkup pekerjaan
pada waktu pelaksanaan X4 Perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan X1 Kurangnya
keahlian tenaga kerja X5 Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja Xb2 Mobilisasi
sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat X7 Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan yang
lama X3 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah X2 Sistem evaluasi dan perencanaan Xb3 Jumlah pekerja
yang kurang memadai / sesuai dengan aktifitas yang ada X8 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik X6
Sumber : Hasil Ekstraksi Faktor, Program SPSS
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Gambar 4.11 Diagram Variabel Asli (X) dan Faktor Baru (Xb)

Uji Asumsi Klasik / Analisis Ekonometrik
Dalam regresi linier berganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang
dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Penggunaan asumsi ini merupakan konsekuensi dalam
menghitung persamaan regresi linier. Beberapa asumsi tersebut meliputi asumsi data yang terdistribusi secara
normal, asumsi multikolinieritas, asumsi autokoreksi, asumsi heterokedastisitas dan asumsi liniritas. Dalam buku
- buku statistic asumsi ini disebut analisis ekonometrik.

Berikut uji asumsi yang harus dilakukan terhadap model regresi tersebut, yaitu :
Uji Normalitas
Uji Mulitikolinieritas
Autokoreksi
Heterokedastisitas (Perbedaan Varians)
Uji Linieritas

Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas perubahan lingkup dan
dokumen pekerjaan, koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja, sistem evaluasi dan
perencanaan terhadap variabel terikat pemakaian biaya. Program SPSS menyediakan beberapa metode untuk
mengetahui besarnya tingkat pengaruh dari variabel bebas tersebut, antara lain metode enter, metode stepwise,
metode backward, metode forward, dan metode remove.

Dari perhitungan dengan menggunakan metode enter SPSS 17 menghasilkan suatu model persamaan regresi Y
= 3,809 + 0,079 Xb1 + 0,172 Xb2 +0,013 Xb3. Hasil pengujian menggunakan uji t terlihat bahwa nilai Sig untuk
semua variabel bebas lebih kecil dari alpha ( 0,05) sehingga dapat dikatakan signifikan secara statistic dan bisa
digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Konstanta 3,809
artinya apabila tidak ada perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan, koordinasi dan transportasi sumber daya
serta keahlian tenaga kerja, system evaluasi dan perencanaan, maka pemakaian biaya akan berada pada 3,809
poin. Koefisien 0,079 X1 artinya apabila ada perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan sebesar 1 poin, maka
pemakaian biaya akan mengalami kenaikan sebesar 0,079 poin. Koefisien 0,71 X2 artinya apabila ada
keterlambatan yang disebabkan koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja sebesar 1
poin, maka akan mengalami kenaikan pemakaian biaya sebesar 0,71 poin. Koefisien 0,013 X3 artinya apabila
ada keterlambatan yang disebabkan system evaluasi dan perencanaan yang kurang tepat sebesar 1 poin, maka
akan terjadi pula kenaikan biaya sebesar 0,013 poin.

Koefisien Determinasi Berganda
Koefisien determinasi berganda yang diperoleh dari uji linier berganda yaitu sebesar R2 = 0,716. Hal ini berarti
bahwa 71,6% pemakaian biaya dijelaskan oleh variabel bebas yaitu perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan,
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koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja, system evaluasi dan perencanaan.
Sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang belum disebutkan pada penelitian ini.

Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinasi Berganda
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson 1 .824a .716 .683 .320 1.258
Sumber : Hasil Olahan Data Program SPSS

Predictors : (constant), perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan, koordinasi dan transportasi sumber daya
serta keahlian tenaga kerja, system evaluasi dan perencanaan.
Dependent Variable : Biaya

Pembahasan
Setelah penelitian ini dianalisa maka diperoleh hasil sebagai berikut :
Dari analisis validitas dapat diketahui bahwa 10 butir pertanyaan mengenai faktor penyebab keterlambatan
penyelesaian proyek konstruksi menyatakan valid yaitu nilai Corrected Item Total Correlation 0,3, artinya
kesepuluh butir pertanyaan tersebut mempunyai korelasi atau hubungan yang kuat terhadap faktor penyebab
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Trenggalek.
Dari analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan faktor mengenai faktor penyebab
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Trenggalek menunjukkan nilai vang, reliabel karena nilai
Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,60, artinva 40 responden dalam pengisian kuesioner 11 butir pertanyaan
tersebut akurat, stabil dan konsisten.
Dari teknik analisis faktor 10 variabel asli diekstraksi menjadi 3 factor baru. Penentuan variabel baru tersebut
berdasarkan eigenvalues dan pensentase komulatif, hanya variabel dengan eigenvalues lebjh dari (satu) yang
dipertahankan serta memiliki persen komulatif lebih dari 60%, yaitu :
Faktor I (Xb1) : Perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan
Faktor 2 (Xb2) : Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja
Faktor 3 (Xb3) : Sistem evaluasi dan perencanaan
Dari uji asumsi klasik vaitu uji normalitas, multikolinieritas, autokeralasi, heterokedastisitas, dan linieritas
terhadap ketiga faktor baru tersebut memenuhi svarat. Untuk uji normalitas terlihat bahwa rasio skewness dan
rasio kurtosis berada pada kisaran -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan distribusi data adalah normal.
Semua variabel hasil uji multikolinieritas bernilai kurang dani 5 pada kolom VIF, maka dapat disimpulkan tidak
terjadi gejala multikolinieritas. Terjadi autokorelasi positif tetapi lemah karena nilai Durbin - Watson memenuhi
syarat dL d du. Dari diagram pecar dapat dilihat bahwa tidak membentuk pola tertentu sehingga uji
heterokedastisitas memenuhi syarat. Begitu juga dengan uji linieritas dapat dilihat dari nilai sig f 0,05 sehingga
syarat linieritas terpenuhi.
Dari uji regresi linier berganda diperoleh satu persamaan yaitu Y = 3,809 + 0,079 Xb1 + 0,172 Xb2 +0,013 Xb3.
Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap
pemakaian biaya artinya meningkatnya salah satu dari ketiga variabel bebas akan meyebabkan meningkat pula
pemakaian biaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasannya yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
Dari teknik analisis faktor dihasilkan 3 (tiga) faktor baru penyebab keterlambatan penyelesaian proyek di wilayah
Kabupaten Trenggalek yang merupakan hasil ekstraksi dari sepuluh faktor asli. Penentuan variabel baru
tersebut berdasarkan eigenvalues dan persentase komulatif, hanya variabel dengan eigenvalues lebih dari 60%.
Tiga faktor tersebut sebagai berikut :
Perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan (Xb1)
Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja (Xb2)
Sistem evaluasi dan perencanaan (Xb3).

Dari uji regresi linier berganda diperoleh satu persamaan yaitu Y = 3,809 + 0,079 Xb1 + 0,172 Xb2 +0,013 Xb3.
Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap
pemakaian biaya artinya meningkatnya salah satu dari ketiga variabel bebas akan meningkat pula pemakaian
biaya.

Saran
Adapun saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu :
Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahan yang bergerak di bidang konstruksi untuk dapat menghindari
keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi
Sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengawasi proyek konstruksi agar tidak
terjadi keterlambatan penyelesaian proyek.
Dalam penelitian berikutnya diharapkan melakukan survey kembali setelah diperoleh faktor yang baru untuk
memperoleh data yang lebih akurat.
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ANALISIS FAKTOR RISIKO PENAWARAN DI BAWAH ESTIMASI TERHADAP KINERJA KUALITAS PROYEK
KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA TRENGGALEK JAWA TIMUR

ADY KIYAS, 12512493

Hitung Skor Faktor

Pilih Variabel Surrogate

Interpretasikan Faktor

Lakukan Rotasi

Tentukan Metode Analisis Faktor

Bentuk Matriks Korelasi

Merumuskan Masalah

OUTPUT DATA
Dengan Output Navigator
Pivot Table Editor
Text Output Editor
Chart Editor

INPUT DATA
Dengan Data Editor

PROSES DATA
Dengan Data Editor

Multiple Regression Analysis

Selesai

Kesimpulan

Validitas

Mulai

Correlation Analysis

Data Input SPSS

Pengumpulan Data

Kuesioner

Risk model
Permasalahan
Tujuan

Jumlah pekerja yang kurang memadai / sesuai dengan aktifitas yang ada (X8)

Keterlambatan pembayaran oleh pemilik (X6)

Page 17 of 18

5/28/2019file://C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\Originalitas\Dosen\Rekso Ajiono\originalit...



Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah (X2)

Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja (Xb3)

Koordinasi dan transportasi sumber daya serta keahlian tenaga kerja (Xb2)

Mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat (X7)

Kurangnya keahlian tenaga kerja (X5)

Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan yang lama (X3)

Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan (X4)

Akses ke lokasi proyek sulit (X10)

Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada (X9)

Perubahan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan (X1)

Perubahan lingkup dan dokumen pekerjaan (Xb1)
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