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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

          Perusahaan sebagai agen pembangunan merupakan penggerak proyek 

infrastruktur yang berperan besar dalam perputaran ekonomi suatu negara. Proyek 

merupakan upaya dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu. Proyek 

harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Sebuah 

proyek terdiri dari urutan dan rangkaian kegiatan panjang dan dimulai sejak 

dituangkannya gagasan, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar 

memberikan hasil-hasil yang sesuai dengan perencaannya. Sehingga pelaksanaan 

proyek pada umumnya merupakan rangkaian mekanisme tugas dan kegiatan kompleks, 

membentuk saling ketergantungan, dan mengandung berbagai permasalahan tersendiri 

(Dipohusodo, 1996). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya ialah tenaga kerja. 

Dimana tanpa sumber daya tenaga kerja maka suatu proyek tidak dapat berjalan. 

Sumber daya dapat mempengaruhi awal pekerjaan, saat pelaksanaan, hingga waktu 

yang telah direncanakan pun dapat terlambat. Keterlambatan penyelesaian proyek 

sendiri adalah kondisi yang sangat tidak dikehendaki, karena hal ini dapat merugikan 

kedua belah pihak baik dari segi waktu maupun biaya pada suatu proyek konstrksi 

tertentu. 

Kebutuhan sumber daya tenaga kerja untuk masing-masing aktivitas proyek bisa 

berbeda, sehingga ada kemungkinan terjadi fluktuasi kebutuhan sumber daya tenaga 

kerja. Penumpukan dan kurang meratanya penempatan tenaga kerja dapat mengurangi 

efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya tenaga kerja. Yang dibutuhkan ialah 

sumber daya tenaga kerja optimal agar dapat menyelesaikan waktu proyek yang telah 

ditentukan. 

Pada tahapan perencanaan proyek, estimasi durasi waktu pelaksaan proyek 

merupakan hal yang sangat penting. Namun tidak dapat dipungkiri realita dilapangan 
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menunjukkan waktu sebuah proyek bervariasi, sehingga perkiraan waktu proyek tidak 

bisa sesuai seperti yang telah direncakan.  

Adapun proyek yang akan ditinjau pada studi ini ialah Hotel NEO Batu yang 

berada di Kota Batu – Jawa Timur. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat 

mempermudah wisatawan dalam menemukan tempat menginap yang dekat dengan 

pusat wisata yang ada di Batu. 

Pada pelaksanaan pembangunan Hotel NEO Batu, agar tidak mengalami 

keterlambatan perlu adanya konsentrasi yang besar dalam mengolah pekerjaan yang 

ada. Adapun alat bantu yang digunakan ialah software Microsoft Project 2016 atau Ms. 

Project 2016. Ialah alat project management yang handal dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari bagi seorang project manager. Ms. Project memberikan keseimbangan 

antara penggunaan, keunggulan, dan fleksibilitas, sehingga kita bisa mengerjakan tugas 

dengan lebih efisien dan efektif. Alat bantu ini juga dapat membuat jadwal, alokasi 

resource, dan mengatur anggaran. Memahami jadwal (schedule) dengan menggunakan 

fitur seperti task drivers untuk mengetahui suatu tugas (task) berjalan pada tanggal 

tertentu, multiple level undo dibuat untuk membalikkan perubahan langkah-langkah 

yang telah dibuat, dan merubah hal-hal penting untuk menunjukkan data mana saja 

yang telah berubah sebagai hasil dari pembaharuan yang telah anda lakukan pada 

project plan. 

Selain alat bantu yang perlu diperhatikan lebih lanjut ialah alat manajemen 

proyek seperti Network Planning. Network Planning adalah salah satu model yang 

digunakan dalam penyelanggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan. 

(Tubagus Haedar Ali, 1995). Adapun beberapa tekhnik dalam Network Planning yang 

dikenal untuk perencanaan dan pengendalian proyek ialah Critical Path Method 

(CPM), Program Evaluation & Review Technigue (P.E.R.T), Preseden Diagram 

Method(PDM). 
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 Namun dalam penerapannya dari beberapa metode tersebut memiliki beberapa 

kekurangan seperti, CPM memiliki kelemahan pada cara pembacaan bagi level 

manajemen tingkat bawah. Masih banyak penjadwalan yang menggunakan kegiatan 

semu (dummy) yang sering membingungkan pembacaan. Lalu pada P.E.R.T, 

kelemahannya terletak pada cara pembacaan, tidak semua level menajemen dapat 

membaca/memahami dan dapat mengetahui kegiatan mana yang memerlukan 

perhatian penuh agar proyek tersebut dapat selesai rencana. Dan pada PDM 

penggambaran masih dalam bentuk network yang hanya dapat dibaca/dimengerti oleh 

level manajemen tertentu saja. 

Dalam perkembangan penjadwalan proyek, diperkenalkannya diagram batang 

adalah untuk mengidentifikasikan unsur waktu dan urutan dam perencanaan suatu 

kegiatan yang terdiri dari waktu selesai dan waktu pelaporan. Salah satu langkah untuk 

pemerataan tenaga kerja atau resorce leveling ialah dengan metode Burgess, dimana 

metode ini mencari jumlah kuadrat dari setiap jumlah penggunaan sumber daya untuk 

setiap unit waktu. Metode ini mempertimbangkan waktu bebas (free float) untuk 

melakukan penggeseran aktivitas di dalam proyek. Dengan membuat tabel sedemikian 

rupa dan tidak memerlukan diagram yang terlihat rumit membuat metode ini lebih 

mudah dimengerti oleh semua level manajemen dibanding beberapa metode seperti 

CPM, PDM, dan P.E.R.T. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan penjadwalan proyek dengan bantuan software 

Microsoft Project 2016 dan alokasi sumber daya yang tersedia sebelum di 

lakukan leveling? 

2. Bagaimana mengetahui aktifitas kritis dan non kritis dengan bantuan software 

Microsoft Project 2016 ? 

3. Bagaimana mengolah data sumber daya tenaga kerja dengan metode Burgess 

dan alokasi sumber daya yang tersedia setelah dilakukan leveling? 
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4. Bagaimana mengolah aktifitas kritis dan non kritis agar didapat waktu dan 

biaya yang efektif dan efisien dengan bantuan software Microsoft Project 2016 

? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari studi tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui penjadwalan dan alokasi sumber daya yang tersedia sebelum 

dilakukan perataan tenaga kerja. 

2. Mengetahui aktifitas mana saja yang merupakan aktifitas non kritis setelah 

dilakukan penjadwalan dengan software Microsoft Project 2016.  

3. Mengetahui penjadwalan dan alokasi sumber daya setelah dilakukan perataan 

tenaga kerja (Resource Leveling) dengan metode Burgess. 

4. Mengetahui hal yang perlu dilakukan agar dapat mengendalikan waktu dan 

biaya dengan metode Burgess dibantu software Microsoft Project 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

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

manajemen konstruksi. Serta bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama kuliah di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi rekan – rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

3. Bagi perusahaan kontraktor dapat menjadi masukan atau saran dalam memilih 

metode pemerataan tenaga kerja (resource leveling) guna meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penjadwalan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu batasan masalah pada studi 

ini, yaitu : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Hotel NEO

Batu ,Jl. Abdul Gani Atas, Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur.

2. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja struktur atas seperti pekerjaan

kolom, balok dan plat lantai.

3. Tidak membahas detail Rencana Anggaran Biaya (RAB).

4. Pengamatan hanya dikhususkan pada tenaga kerja yang bersangkutan dan

berdasarkan nilai Z.




