
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan 

untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan 

dengan jelas (Soeharto, 1999). Semakin maju suatu negara, maka akan banyak proyek 

yang dikerjakan yang melibatkan sumberdaya manusia dan peralatan pendukungnya. 

Suatu proyek biasanya mempunyai batas waktu penyelesaian yang artinya semua 

pekerjaan harus selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Peran pelaksana 

lapangan sangat penting agar proyek berjalan dengan baik.  

Terlambatnya pekerjaan saat pelaksanaan sering terjadi karena kurang 

dikontrolnya pekerjaan dan time schedule yang buruk. Sehingga kegiatan proyek jadi 

tidak efisien yang mengakibatkan keterlambatan dan biaya pelaksaan membengkak.  

Masalah ini sebaiknya dihindari agar tidak merugikan satu sama lain baik dari segi 

biaya maupun waktu. Saat merencanakan proyek, perkiraan waktu pelaksaan 

merupakan hal yang sangat penting. Namun tidak dapat dipungkiri realita dilapangan 

menunjukkan waktu sebuah proyek bermacam-macam, sehingga prakiraan waktu 

proyek tidak bisa sesuai seperti yang telah direncakan. Untuk prakiraan biaya, waktu, 

dan sumberdaya manusia maka perlu direncanakan dengan sangat baik. Untuk 

mengoptimalkan sumberdaya maka diperlukan optimalisasi agar mendapatlkan hasil 

yang optimal.  

Pada penyelenggaraan proyek sering dijumpai sejumlah tonggak kemajuan 

dengan masing-masing target jadwal atau tanggal penyelesaian yang sudah 

ditentukan. Pemilik proyek atau pimpinan acapkali menginginkan suatu analisis 
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untuk mengetahui kemungkinan / kepastian mencapai target jadwal tersebut. Teknik 

evaluasi dan review proyek (PERT) adalah metode yang dibuat untuk menghadapi 

situasi dengan kadar ketidakpastian yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. 

Dalam metode ini digunakan tiga angka etimasi dari setiap kegiatan yaitu waktu 

optimis, waktu paling mungkin dan waktu pesimis yang nantinya dihitung berapa 

besar angka probabilitas atau peluang proyek dalam mencapai target. Adapun proyek 

yang akan ditinjau pada studi ini ialah Apartemen Dino Jatim Park 3 yang berada 

dikota Batu Jawa Timur. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat mempermudah 

pendatang dalam menemukan tempat tinggal yang dekat dengan salah satu wisata 

yang ada dikota batu. Dalam penelitian ini penulis merencanakan anggaran biaya, 

waktu dan sdm menggunakan metode PERT hanya pada struktur atas bangunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan sebelumnya maka yang akan di bahas adalah sebagai 

berikut:  

1. Berapa total biaya, waktu, dan kebutuhan SDM proyek jika direncanakan 

menggunakan analisa metode pert ?  

2. Berapa probabilitas penyelesaian proyek ?  

1.3  Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu batasan masalah pada 

studi ini, yaitu :  

1. Analisa perencanaan dititik beratkan pada perencanaan penjadwalan, 

penyediaan sumberdaya manusia dan kebutuhan biaya proyek.  

2. Hanya menghitung rencana pekerjaan struktur atas. 
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3. Pedoman Analisa Standar Biaya / Belanja Lingkungan Kota Batu Tahun 

Anggaran 2017 yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung rencana 

anggaran biaya.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui perkiraan biaya, waktu dan kebutuhan SDM. 

2. Mendapatkan nilai probabilitas penyelesaian proyek 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dapat menambah ilmu dan pengetahuan terutama di bidang 

manajemen konstruksi. Agar nanti saat terjun di dunia kerja bisa 

diaplikasikan.  

2. Dapat dijadikan referensi tambahan dalam menyusun tugas akhir bagi rekan-

rekan mahasiswa apabila mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul 

ini. 

3. Bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan 

bila nanti merencanakan proyek menggunakan metode pert. 

 




