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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Keberhasilan suatu proyek konstruksi sangat dipengaruhi 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 serta seefisien mungkin 

sehingga diperoleh yang sesuai spesifikasi, dengan melibatkan sekelompok orang 

yang masing – masing mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu. 

 Suatu manajemen yang dalam perencanaannya dikerjakan dengan baik 

akan bisa mengelola waktu/jadwal pelaksanaan, menghasilkan kualitas atau mutu 

pekerjaan serta anggaran biaya yg 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 auditorium Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya terdiri dari 4 lantai dan 3 mezzanine dengan luas bangunan 7704,16  

adalah bertujuan sebagai sarana penunjang gedung serbaguna Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya. Sehingga proyek tersebut membutuhkan sumber tenaga 

yang besar dan banyak membutuhkan biaya yang besar juga. Proses pelaksanaan 

pembangunan proyek ini dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan. 

1. Tahap I, khusus pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan pembebasan lahan dan 

pondasi. 

2. Tahap II, khusus pekerjaan struktur. 

3. Tahap III, khusus pekerjaan atap dan finishing. 
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Pada studi manajemen waktu, biaya dan SDM ini penulis hanya melakukan 

perencanaan ulang waktu, biaya dan SDM khusus untuk tahap II saja. 

Berdasarkan analisa proyek pembangunan Auditorium Universitas Katolik Wiya 

Mandala Surabaya ini pelaksanaan pekerjaan tahap II ini 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. Hal inilah yang 

melatar belakangi penelitian ini dilaksanakan. Oleh karena itu proyek 

pembangunan gedung Auditorium Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

ini memerlukan pengaturan yang cermat dan teliti dengan mempertimbangkan 

waktu yang optimal, biaya yang efisien dan mutu yang berkualitas dalam hal ini 

manajemen proyek. Ketiga hal tersebut akan terus berkaitan dan saling 

mempengaruhi terhadap hasil proyek yang direncanakan. 

Dan untuk menigkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian proyek 

digunakan suatu metode, dan metode yang akan dibahas disini adalah metode 

Proyek Evaluation and preview technique (PERT) dan metode Precedence 

Diagram Method (PDM) dengan mengambil objek penelitian pada proyek 

pembangunan gedung Auditorium Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

dengan alat bantu program software Microsoft Office Project 2007. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dengan melihat latar belakang yang ada, terdapat suatu permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berapakah waktu, biaya dan SDM optimal yang dibutuhkan dengan 

menggunakan metode PERT dan PDM ? 

2. Probabilitas penyelesaian proyek ? 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Untuk mengetahui durasi / waktu aktivitas pekerjaan penyelesaian proyek 

pembangunan gedung Auditorium Widya Mandala, biaya dan jumlah 

SDM yang efektif dan efisien dengan menggunakan metode PERT dan 

PDM dengan alat bantu Ms. Project agar dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui probabilitas penyelesaian proyek dengan menggunakan 

metode PERT dan PDM. 

1.4. Batasan Masalah  

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan dibahas, maka perlu 

diberikan batasan masalah, antara lain: 

1. Objek studi yang dilakukan pada proyek pembangunan gedung 

Auditorium Univesitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Analisa perencanaan pelaksanaan proyek dititik beratkan pada 

perencanaan, penjadwalan, penyediaan sumber daya dan kebutuhan biaya 

proyek. 

3. Pembahasan sumber daya dititik beratkan pada sumber daya manusia, 

waktu dan biaya. 

4. Koefisien sumber daya yang digunakan adalah koefisien yang berlaku 

pada proyek pembangunan gedung Auditorium Universita Katolik Widya 

Mandala Surabaya. 

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

berlaku pada waktu dilakukan studi perencanaan  manajemen waktu, biaya 

dan SDM oleh penulis yaitu daftar harga upah dan bahan tahun. 

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

tahap I, II, dan III saja tanpa finishing. 

7. Pemakaian metode Proyek Evaluation and preview Technique (PERT) dan 

Presedence Diagram Method (PDM) dengan alat bantu program Ms. 

Project 2007. 
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1.5. Kegunaan Studi 

 Dari studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat menerapkan teori – teori yang didapat selama perkuliahan dan 

mengaplikasikannya di lapangan sehingga diharapkan nantinya dapat 

menghadapi permasalahan – permasalahan dalam suatu kegiatan proyek, 

serta menambah wawasan dibidang manajemen konstruksi. 

2. Bagi lembaga pendidikan 

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menambah perbendaharaan 

kepustakaan mengenai manajemen konstruksi dan juga bisa menjadi bahan 

acuan dalam proses perkuliahan. 

3. Bagi Praktisi atau Instansi terkait 

Hasil studi ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pelaksana 

proyek dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan di proyek sehingga dapat 

dihasilkan proyek yang lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu 

pelaksanaan 

1.6. Metode Pembahasan 

 Dalam mencapai tujuan dan maksud penulisan tugas akhir ini, dilakukan 

beberapa tahap kegiatan sebagai berikut: 

1. Studi literature, yang berfungsi sebagai landasan teori dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

2. Pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan analisa dalam 

menyelesaikan studi ini. Data – data yang diambil dari proyek 

pembangunan gedung Auditorium Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya. 

3. Konsultasi dan diskusi dengan beberapa sumber yaitu dengan orang – 

orang yang dapat memberikan masukan pada studi ini disamping 

konsultasi dengan dosen pembimbing. 
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4. Analisa data sebagai proses penyelesaian masalah. Analisa tersebut 

meliputi waktu, biaya dan SDM berdasarkan dua macam metode yang 

berbeda yaitu metode PERT dan PDM dengan bantuan perangkat lunak 

(software) yaitu program Ms.project  


