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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Rumah susun Ponpes merupakan proyek yang mendukung 

program pemerintah yaitu Sejuta Rumah untuk menambah huniaan di Indonesia 

serta melakukan penataan Ponpes. Rusun ini dibuatkan untuk para santri di 

pondok pasantren. Selain itu juga tujuan dari pembangunan rusun ponpes ini agar 

generasi-generasi berikutnya di Indonesia sudah terbiasa hidup di tempat tinggal 

vertikal. 

Pada tahun 2015 sampai 2018 kementrian PUPR melalui Direktorat 

Jendral (Ditjen) Penyediaan Perumahan akan membangunan 22 ponpes di 

Indonesia sebanyak 3.040 unit rusun dengan anggaran sebesar Rp. 946,1 miliar.  

Suatu keberhasilan proyek konstruksi sangat dipengerahui oleh bagaimana 

manajemen proyek yang diterapkan. Manajemen proyek adalah suatu upaya untuk 

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya 

berupa manusia, waktu dan biaya, teknologi dan material untuk mencapai sasaran 

yang telah didefinisikan dan ditentukan dengan jelas sehingga diperoleh hasil 

yang sesuai spesifikasi. 

Suatu manajemen yang dalam pekerjaan perencanaan dikerjakan dengan 

baik akan bisa mengolah waktu/jadwal pelaksanaan, menghasilkan kualitas atau 

mutu pekerjaan serta anggaran biaya yang optimal. Sehingga untuk menjaga 

kelancaran kegiatan suatu proyek, kontraktor harus memantau ketiga hal tersebut 

diatas selama proyek berlangsung serta mengkoordinasikan kegiatan dan 

pengawasan terhadap keterlambatan ataupun kemajuan proyek agar dapat 

diketahui secara tepat. 

Proyek pembangunan rusun ponpes ini bertipe barak, berbeda dari rumah 

susun yang sering diketahui diperuntukan untuk keluarga. Dimasing-masing rusun 

mempunyai tiga lantai yang difasilitasi dengan 10 toilet, 10 kamar mandi, 2 

tempat wudhu,1 janitor dan 2 dapur yang dapat ditempati sebanyak kurang lebih 

220 santri. Pada tiap-tiap lantai dapat ditempati sebanyak 72 santri. Sehingga 



2 
 

 
 

proyek tersebut membutuhkan berbagai macam sumber tenaga dan mempunyai 

banyak aktifitas serta membutuhkan biaya yang besar juga. Proses pelaksanaan 

pembangunan proyek ini dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan. 

1. Tahap I yaitu, khusus pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan struktur dari 

pondasi sampai lantai 3. 

2. Tahap II yaitu, khusus pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan arsitek dari 

lantai 1 sampai dengan lantai 3. 

3. Tahap III yaitu, khusus pelaksanaan pekerjaan interior dan 

pelengkapan. 

Peneliti hanya melakukan perencanaan ulang waktu, biaya dan SDM 

khusus untuk tahap I dan tahap II saja.Berdasarkan analisa pada proyek 

pembangunan rusun ponpes Al-Khairaat Siniu ini pelaksanaan pekerjaan baik 

pada tahap I dan tahap II kurang optimal. Hal ini disebabkan kurangnya 

perencanaan manajemen yang detail dan efisien sehingga menyebabkan 

pelaksanaan jadwal proyek yang kurang efektif serta pengelolaan biaya dan SDM 

yang kurang efisien. Sehingga perlu diadakan perencanaan ulang dan optimalisasi 

pelaksanaan manajemen waktu, biaya dan SDM.  

Oleh karena itu proyek pembangunan rusun ponpes Al-Khairaat Siniu ini 

memerlukan pengaturaan ulang dengan mempertimbangkan waktu yang optimal, 

biaya yang efisien dan mutu yang berkualitas dalam hal ini adalah manajemen 

proyek. Ketiga hal tersebut akan terus berkaitan dan saling mempengaruhi 

terhadap hasil proyek yang direncanakan. Dan untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan dan pengendalian proyek digunakan suatu metode yaitu metode 

Proyek Evaluation and preview Technique (PERT)  

Dari latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul penelitian 

“MANAJEMEN WAKTU SERTA BIAYA DAN SDM PROYEK 

KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN PONDOK PASANTREN 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERT ( Studi Kasus Proyek 

Kontstruksi Pembangunan Pondok Pasantren Al-Khairaat Siniu Kab. Parigi 

Moutong Sulawesi Tengah )” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di ambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa lama waktu yang di perlukan dalam melakukan proses 

perencanaan ulang proyek pembangunan rusun ponpes Al-Khairaat 

Siniu dengan menggunakan metode Proyek Evaluation and Review 

Technique (PERT)? 

2. Berapakah probabilitas waktu penyelesaian, biaya dan SDM optimal 

yang dibutuhkan dengan menggunakan metode PERT ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Dalam perencanaan ini, tujuan msalahnya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses 

perencanaan ulang proyek pembangunan rusun ponpes Al-Khairaat 

Siniu dengan menggunakan metode Proyek Evaluation and Review 

Technique (PERT).  

2. Untuk mengetahui berapakah waktu penyelesaian, biaya dan SDM 

yang dibutuhkan dengan menggunakan metode PERT. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar pembahasan dapat terfokus dan tidak melebar 

dari sustansi permasalahan, maka batasan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Objek studi yang dilakukan pada proyek pembangunan  rusun ponpes 

Al-Khairaat Siniu 

2. Analisa perencanaan pelaksanaan proyek di fokuskan pada 

perencanaan, penjadwalan, penyediaan sumber daya dan kebutuhan 

biaya proyek. 

3. Pembahasan sumber daya di fokuskan pada sumber daya manusia, 

waktu dan biaya. 

4. Koefisien sumber daya yang digunakan adalah koefisien yang berlaku 

pada proyek pembangunan rusun ponpes Al-Khairaat Siniu 

5. Besarnya upah tenaga kerja, harga material diambil dari daftar harga 

yang berlaku pada waktu dilakukannya studi perencanaan ulang 

manajemen waktu, biaya dan SDM oleh penulis yaitu daftar harga 

upah dan bahan tahun 2017. 

6. Manajemen waktu, biaya dan SDM ini hanya dilakukan pada 

pelaksanaan tahap I dan tahap II saja. 

7. Pemakaian metode Proyek Evaluation and Preview Technique (PERT)  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan bersangkutan, untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaat dalam menyusun suatu perencanaan proyek dengan 

menggunakan Network Planning metode PERT. 
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2. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penerapan Network Planning metode PERT dalam usaha 

pencapaian efisiensi waktu dan biaya. 

3. Menjadi sebuah referensi bagi calon peneliti lainnya dalam melakukan 

penelitian dengan topik yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 


