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Pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung memiliki batasan waktu. Faktor 
keterlarnbatan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Time Schedule proyek konstruksi 
harus memperhitungkan faktor-faktor keterlambatan agar pelaksanaan proyek konstruksi sesuai 
dengan jangka waktu yang direncanakan. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis faktor-
faktor keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung di Semarang yang 
meliputi pertama, faktor-faktor keterlambatan menurut pelaku jasa konstruksi dengan cara di 
ranking; kedua apakah ada perbedaan sudut pandang keterlambatan menurut pemilik, 
konsultan dan kontraktor; ketiga apakah ada perbedaan sudut pandang keterlarnbatan dengan 
latar belakang pengalaman rnanajer proyek (kontraktor). 

Penelitian dilakukan tiga tahap penyebaran kuisioner. Penyebaran kuisioner tahap pertama 
memiliki tujuan untuk rnendapatkan faktor-faktor keterlambatan dari pengalarnan responden, 
tahap kedua memiliki tujuan untuk mendapatkan ranking faktor - faktor keterlambatan dari 
pengalaman 10 responden sebagai pilot study, tahap ketiga untuk mendapatkan ranking faktor 
keterlambatan dengan penyebaran kuisioner kepada 150 responden. Responden tahap pertama, 
kedua dan ketiga adalah para pelaku jasa konstruksi yang terdiri dari pemilik, konsultan dan 
kontraktor. Metode statistik deskriptif dipakai untuk rnendapatkan rangking faktor-faktor 
keterlambatan berdasarkan nilai mean. 

Hasi1 penelitian ini menunjukkan faktor keterlambatan ada 65 variabel adapun yang dominan 
adalah faktor pekerja dan peralatan. Penelitian menunjukan tidak banyak perbedaan sudut 
pandang tentang faktor keterlambatan antara pemilik dan konsultan. Ada sedikit perbedaan 
sudut pandang tentang faktor keterlarnbatan antara kontraktor dengan pemilik dan konsultan. 
Menurut pemilik dan konsultan faktor tenaga, dan peralatan yang kurang merupakan faktor 
utama penyebab keterlambatan. Menurut kontraktor, perencanaan yang kurang matang serta 
perubahan-perubahan dari konsultan perencana merupakan faktor utama penyebab 
keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Semarang. Latar belakang 
pengalaman manajer proyek (kontraktor) tidak banyak perbedaan dalam melihat faktor-faktor 
keterlambatan. Faktor keterlarnbatan yang dominan adalah perencanaan yang kurarrg matang, 
kesalahan penyelidikan tanah, lokasi proyek yang sulit diakses danl perubahan-perubahan dari 
konsultan perencana. 
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