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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Imam Soeharto (1995) “proyek dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan

alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang

sasarannya telah digariskan dengan jelas”. Dari pengertian tersebut ada tiga hal

penting yang terkait keberlangsungan proyek yakni waktu, biaya dan sumber daya

manusia (SDM).

Dewasa ini banyak proyek yang mengalami keterlambatan dikarenakan

manajemen yang kurang baik. Oleh karena itu manajemen proyek adalah salah

satu faktor penting dan vital dalam pelaksanaan sebuah proyek.

Manajemen proyek atau pengendalian proyek menurut Mockler (dikutip

oleh Husen, 2009) “pengendalian dapat didefinisikan sebagai usaha yang

sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan

perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan

standar – standar yang telah ditetapkan, menganalisa kemungkinan terjadinya

penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar

sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai

sasaran dan tujuan.

Suatu bentuk manajemen yang telah disusun dan direncanakan dengan

baik akan menghasilkan suatu produk yang baik pula, dalam hal ini adalah

pengelolaan/penjadwalan waktu pekerjaan yang tepat dan efisien, pengelolaan

keuangan/biaya yang optimal serta tercapainya mutu/kualitas pekerjaan yang telah

disyaratkan. Dalam upaya untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan suatu

proyek/pekerjaan kontruksi, para kontraktor harus selalu memperhatikan dan

memantau ketiga hal tersebut di atas agar kontraktor dapat mengetahui dan
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memantau pekerjaan tersebut mengalami kemajuan atau bahkan mengalami

keterlambatan.

Proyek Pembuatan Gedung Belakang Dua Lantai (Tahap I) Belakang

Kantor Pusat PDAM Kota Malang dengan luas 1.284,53 m2 bertujuan untuk

mengakomodir kegiatan operasional PDAM Kota Malang dan untuk peningkatan

pelayanan kepada konsumen secara administrasi. Sehingga proyek tersebut

membutuhkan sumber daya yang cukup besar yang membutuhkan pengelolaan

yang cermat agar terlaksana secara optimal dan efisien. Namun dalam

pelaksanaannya proyek tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal semula 11

November 2015 s/d 9 Mei 2016 menjadi 11 November 2015 s/d 22 Agustus 2016

dengan adanya addendum waktu. Dari hal tersebut, terdapat indikasi penerapan

manajemen proyek yang kurang baik.

Pada studi manajemen waktu, biaya dan SDM ini penulis hanya

melakukan perencanaan ulang waktu pelaksanaan, biaya, dan penggunaan SDM

karena menurut hasil pengamatan penulis pelaksanaan proyek tersebut kurang

optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan desain dan proses

administrasi yang cukup memakan waktu sehingga jadwal pelaksanaan pekerjaan

yang ada dirasa kurang efisien. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini

dilaksanakan. Oleh karena itu, Proyek Pembuatan Gedung Belakang Dua Lantai

(Tahap I) Belakang Kantor Pusat PDAM Kota Malang  memerlukan evaluasi

pengaturan yang cermat dan teliti dengan mempertimbangkan waktu dan biaya

yang optimal serta efisien dalam hal ini adalah manajemen proyek yang baik.

Dalam perencanaan ataupun evaluasi penjadwalan proyek terdapat

beberapa metode, diantaranya adalah Project Evaluation and Review Technique

(PERT) dan Critical Path Method (CPM). PERT adalah suatu metode analisis

yang dirancang untuk membantu dalam penjadwalan dan pengendalian proyek-

proyek yang kompleks, yang menuntut bahwa masalah utama yang dibahas yaitu

masalah teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya

sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu dan biaya. Sedangkan CPM adalah

suatu metode yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya proyek dimana dapat
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ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk memenuhi

jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat judul “Evaluasi

Penjadwalan Pekerjaan Terhadap Waktu dan Biaya Konstruksi Pada Proyek

Pembuatan Gedung Belakang Dua Lantai (Tahap I) Belakang Kantor Pusat

PDAM Kota Malang Menggunakan Metode PERT dan CPM”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Berapa durasi/waktu aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan setelah

dievaluasi dengan menggunakan metode PERT dan CPM?

2. Berapa besar persentase waktu selesai sesudah dievaluasi

menggunakan metode PERT dan CPM?

3. Berapa besar perubahan biaya pekerjaan hasil evaluasi durasi

pekerjaan dengan menggunakan metode PERT dan CPM serta

Crashing sebagai alternatif percepatan?

1.3. Tujuan Studi

Secara umum tujuan dilakukannya studi ini adalah :

1. Mengetahui berapa durasi pekerjaan setelah dievaluasi menggunakan metode

PERT dan CPM

2. Mengetahui besaran persentase waktu selesai sesudah dievaluasi menggunakan

metode PERT dan CPM
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3. Mengetahui besaran perubahan biaya pekerjaan setelah dievaluasi

menggunakan metode PERT dan CPM serta Crashing sebagai alternatif

percepatan

1.4.Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam studi ini

dibuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Obyek studi adalah Proyek Pembuatan Gedung Belakang Dua Lantai

(Tahap I) Belakang Kantor Pusat PDAM Kota Malang.

2. Tidak membahas organisasi yang terlibat di dalam proyek.

3. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan data yang didapat berupa laporan

mingguan dan time schedule.

4. Upah tenaga kerja, koefisien, harga material dan alat diambil

berdasarkan harga yang berlaku di lokasi pada saat pelaksanaan proyek.

1.5. Manfaat Studi

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat secara

teoritis selama berada di bangku perkuliahan terhadap permasalahan nyata di

lapangan.

2. Memberikan pengalaman-pengalaman dalam menganalisa dan mengambil

keputusan yang tepat terhadap suatu permaslahan.

3. Dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi pelaku di bidang jasa

konstruksi untuk merencanakan dan pengawasan dalam manajemen proyek.




