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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan TK. Aisyah yang terletak di desa Menang Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu sarana pendidikan yang di 

bangun pemerintah daerah ponorogo utuk masyarakat sehingga dapat 

mengenyam pendidikan sejak dini, yang kini masuk dalam wacana 

pembangunan.  Konstruksi adalah sesuatu yang mempunyai peran penting dalam 

kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, budaya, hingga pendidikan. 

Setiap kegiatan proyek pembangunan membutuhkan perencanaan 

anggaran dimana hal ini harus disiapkan sebaik mungkin agar hasil yang 

didapatkan optimal, optimal terhadap biaya yang dikeluarkan, waktu yang 

dibutuhkan, serta hasil yang didapatkan. Dalam sebuah proyek gedung, dengan 

menggunakan analisa harga satuan dapat kita rencanakan berapa anggaran biaya 

yang dibutuhkan, dimana rencana anggaran biaya sebuah proyek tidak mungkin 

akan sama persis dengan pelaksanaan proyek yang lain, karena akan selalu 

melibatkan unsur besar atau kecil nya sebuah proyek yang dikerjakan, tempat, 

serta waktu pengerjaan yang pasti akan berbeda pula. 

Selain anggaran, hal lain yang tidak bisa lepas dari sebuah pelaksanaan 

kegiatan pembangunan adalah penjadwalan, dimana jika penjadwalan tersebut 

optimum maka akan diperoleh juga hasil serta durasi waktu yang tepat sehingga 

mendapatkan hasil maksimal. Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan suatu 

proyek konstruksi yaitu penjadwalan pada proyek itu sendiri. Dalam 

penjadwalan hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana suatu perencana 

menentukan durasi yang berurutan sehingga didapatkan penjadwalan yang logis 

dan realistis sebagaimana mestinya. Dikarenakan banyak faktor uncertainly 

(ketidakpastian) dalam pelaksanaan sering terjadi maka menentukan durasi 

kegiatan menjadi tidak pasti. Faktor tersebut antara lain yaitu cuaca, produktivitas 

pekerja dan lain sebagainya. 
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Metode yang sering digunakan dalam penjadwalan sebuah proyek 

khususnya proyek bangunan adalah dengan metode CPM maupun PDM. Dalam 

buku Ervianto (2005) PDM (Precedence Diagram Method) lebih sederhana 

dikarenakan tidak memerlukan kegiatan dummy/fiktif apabila terjadi hubungan 

overlapping yang berbeda tanpa menambah jumlah pekerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah: 

1. Berapakah anggaran biaya yang dibutuhkan pada perencanaan TK. 

Aisyah Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana perencanaan penjadwalan yang tepat dengan metode PDM 

dan CPM pada perencanaan TK. Aisyah Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana penggunaan sumber daya yang efektif pada proyek 

Gedung TK. Aisyah Kabupaten Ponorogo? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar studi ini mendapatkan hasil optimum, maka berikut batasan 

masalah yang diambil : 

1. Penjadwalan yang direncanakan berdasarkan data sekunder dari 

perencanaan pembangunan TK. Aisyah Kabupaten Ponorogo. 

2. Metode yang digunakan dalam penjadwalan pekerjaan adalah metode 

penjadwalan PDM dan CPM. 

3. Perencanaan penjadwalan hanya pada bangunan gedung utamaTK. 

Aisyah Kabupaten Ponorogo. 

4. Tidak merencanakan penggunaan material tiap harinya pada 

pembangunan gedung TK. Aisyah Kabupaten Ponorogo 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Mengetahui berapa besar anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan struktur TK Aisyah Kabupaten Ponorogo. 

2. Mengetahui penjadwalan dan durasi proyek TK Aisyah Kabupaten 

Ponorogo menggunakan metode PDM dan CPM. 

3. Mengetahui penggunaan sumber daya yang digunakan pada 

Perencanaan TK. Aisyah Kabupaten Ponorogo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Dari hasil penelitian dapat memberi informasi kepada pemilik proyek 

tentang kegiatan – kegiatan kritis sehingga dapat mengurangi 

penundaan penyelesaian proyek konstruksi. 

2. Menambah wawasan dalam bidang penjadwalan proyek khususnya 

konstruksi. 

3. Mengetahui metode manakah yang lebih efektif dari penjadwalan 

dengan menggunakan metode PDM dan CPM. 

 




