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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa seperti sekarang ini, industri bisnis berkembang sangat pesat.  

Lingkungan bisnis menjadi sangat kompetitif dalam hal persaingan harga, 

kualitas, pelayanan, serta kemampuan produsen untuk memenuhi permintaan 

konsumen. Pemenuhan kebutuhan konsumen dapat menjadi strategi bersaing 

oleh perusahaan dengan perusahaan lain. Semakin banyaknya persaingan 

perusahaan maka akan semakin banyak produk dan jasa yang akan dipilih 

konsumen agar sesuai dengan harapan konsumen. Persaingan bisnis menjadi 

semakin ketat dengan mengikuti teknologi dalam perkembangan zaman. 

Proyek merupakan kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang 

terbatas dan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk 

yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1999). Proyek 

dibatasi oleh waktu dan biaya dalam mencapai hasil akhirnya. Pelaksanaan 

proyek dalam perusahaan umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan khusus 

yang aktivitasnya ditentukan dengan jelas kapan proyek tersebut akan dimulai 

dan kapan proyek tersebut akan berakhir, dan berapa dana yang dibutuhkan 

untuk menjalankan proyek tersebut akan optimal. 

Berkembangnya teori baru tentang manajemen proyek muncul dari 

Husen pada tahun 2009 yaitu penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian, cara teknis yang baik dan dengan sumber daya yang terbatas, untuk 
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mencapai sasaran dan tujuan yang ditentukan agar mendapatkan hasil yang 

optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan keselamatan kerja (Husen, 2009). 

Pada kenyataannya untuk melaksanakan proyek konstruksi dengan baik 

sangat sulit diwujudkan karena banyaknya kendala yang terjadi dalam proses 

penyelesaian proyek. Saat ini pembangunan di Indonesia semakin dirasakan 

karena pembangunan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

lebih baik. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan proyek gedung, 

jembatan, jalan raya, jalan tol, dan industri besar maupun kecil serta masih 

banyak lagi pembangunan yang harus dilakukan. 

Melalui kegiatan manajemen operasional, seluruh sumber daya di dalam 

perusahaan di integrasikan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai 

tambah. Output yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, 

barang mentah, dan jasa. Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2017:6) 

terdapat sepuluh keputusan strategis manajemen operasional, diantaranya 

adalah desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, desain proses dan 

kapasitas, strategi lokasi, strategi tata ruang, sumber daya manusia dan desain 

pekerjaan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, 

dan pemeliharaan. 

Penjadwalan di dalam sebuah perusahaan merupakan kegiatan yang 

sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Dengan 

adanya penjadwalan yan g baik maka struktur perincian kerja dapat tertata rapi 

dan dapat mengurangi jadwal yang bertabrakan. Namun pada kenyataanya 

banyak perusahaan yang kurang memperhatikan pentingnya penjadwalan yang 
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dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan mengalami keterlambatan 

dalam penyelesaian proyeknya. 

Proyek memiliki tiga tahapan, yaitu perencanaan, penjadwalan dan 

pengawasan. Perencanaan kegiatan proyek adalah masalah yang sangat penting 

karena hal ini merupakan dasar agar proyek bisa berjalan dengan lancar dan 

dilaksanakan sesuai dengan target yang optimal. Pada tahap perencanaan, 

diperlukan estimasi dan durasi lamanya waktu pelaksanaan proyek. Pada fase 

penjadwalan ini menghubungkan tenaga kerja, biaya, dan bahan yang 

digunakan untuk setiap aktivitas yang dilakukan dan menghubungkan aktivitas 

satu dengan aktivitas yang lain. Penjadwalan proyek adalah tantangan dan hal 

yang sulit bagi seorang manajer operasional. Resikonya sangat tinggi, seperti 

kelebihan biaya dan keterlambatan waktu proyek terjadi karena penjadwalan 

yang kurang baik. Pengendalian proyek dilakukan ketika proyek sedang 

berjalan dilakukan dengan mengawasi sumber daya dan kualitas serta 

anggaran. 

Usaha jasa konstruksi gedung atau bangunan memerlukan tenaga ahli 

yang memiliki kegigihan dan ketekunan serta kekompakan pekerja untuk 

mendapatkan hasil akhir bangunan yang memiliki kualitas baik dan 

memuaskan pelanggan. Karena setiap perkembangan zaman menyebabkan 

kondisi lingkungan yang terus mengalami perbaikan, maka perusahaan juga 

meningkatkan kualitas yang lebih baik dengan harga yang mampu bersaing di 

pasaran dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Perusahaan harus selalu dapat 

bertindak dan menyelesaikan permintaan konsumen dengan waktu atau target 
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yang telah ditentukan. Berbagai instansi swasta maupun non swasta juga 

mengikuti kegiatan pembangunan untuk investasi dalam jangka panjang.  

Perusahaan proyek konstruksi bangunan dipilih karena dewasa ini banyak 

pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang 

lebih maju dan sejahtera. Perusahaan proyek konstruksi sangat dibutuhkan 

karena tidak semua orang memiliki keahlian dalam hal konstruksi bangunan. 

Namun  tidak semua perusahaan konstruksi memberikan layanan dan kualitas 

yang baik dalam bidangnya. Saat ini banyak kegiatan proyek konstruksi yang 

mengalami keterlambatan karena manajemen yang kurang baik. Oleh karena 

itu manajemen proyek merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mewujudkan pelaksanaan sebuah proyek yang optimal. Oleh karena itu, 

perusahaan konstruksi proyek bangunan pada CV. Nadia Pratama dipilih 

sebagai objek penelitian. 

Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian proyek diukur oleh tingkat 

ketepatan perkiraan durasi setiap aktivitas dalam suatu proyek. Untuk dapat 

mengestimasi waktu dan biaya dalam suatu proyek maka diperlukan adanya 

optimalisasi, dimana optimalisasi tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan 

sumber daya serta meminimalkan resiko dan tetap mendapatkan hasil yang 

optimal dan efisien. Indonesia merupakan negara yang sedang gencar dalam 

melakukan pembangunan infrastruktur. CV. Nadia Pratama sebagai perusahaan 

jasa konstruksi juga berperan dalam kegiatan pembangunan khususnya di 

daerah kabupaten Tuban. 
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Data proyek CV. Nadia Pratama yang mengalami penyelesaian waktu 

proyek tidak sesuai dengan target dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Proyek Yang Mengalami Keterlambatan Waktu 

Pekerjaan 
Nomor 

Kontrak 

Tanggal 

Kontrak 

Selesai 

Kontrak 
EOT Terlambat 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana rumah 

sederhana sehat. 

602.1/147/PL.P

ERKIM.PL.PAP

BD/414.052/201 

29 

Oktober 

2012 

28 

Desember 

2012 

22 

Januari 

2013 

20 Hari 

Pembangunan 

saluran irigasi desa 

Bulurejo  

521/34/PPK/414

.057/2015 

22 Juni 

2015 

21 

September 

2015 

30 

September 

2015 

8 Hari 

Pembangunan 

Buffer Zone TPA 

Gunung Panggung  

602.1/50/PPK-

PL-

APBD.BKP/414

.052/2015 

27 Mei 

2015 

28 Juni 

2015 

13 Juli 

2015 

13 Hari 

 

Rehabilitasi ruang 

kelas SDN Tingkis  

602.1/084/PPK-

DIKDAS/APBD

/414.050/2016 

08 Juni 

2016 

05 Oktober 

2016 

23 

Oktober 

2016 

15 Hari 

Pembangunan 

Gedung 

Perpustakaan 

Pondok Pesantren 

Sunan Bejagung 

Kidul  

 602.1/090/PPK-

DIKDAK/APB

D/414.050/2018 

16 Juli 

2018 

12 

September 

2018 

20 

September 

2018 

7 Hari 

Sumber: CV. Nadia Pratama (2018) 

Untuk membantu memecahkan masalah seperti keterlambatan 

penyelesaian proyek perlu dilakukan manajemen yang tepat. Dalam penelitian 

ini menggunakan salah satu obyek dari kelima data tabel 1.1 yaitu 

pembangunan gedung perpustakaan Pondok Pesantren Sunan Bejagung Kidul. 

Dengan menggunakan metode CPM (Critical Path Method) dapat membantu 

perusahaan untuk mengevaluasi proyek agar lebih efektif. Fungsi dari metode 

CPM adalah agar dapat mengetahui lama waktu penyelesaian proyek yang 

optimal dengan menggunakan jalur kritis sehingga dapat digunakan untuk 
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untuk mengevaluasi penjadwalan proyek. Penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada proyek pembangunan gedung perpustakaan Pondok Pesantren 

Sunan Bejagung Kidul. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Penjadwalan Proyek Gedung Perpustakaan 

Pada CV. Nadia Pratama”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun dari uraian latar belakang penelitian dan identifikasi penelitian 

yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa waktu penyelesaian proyek gedung perpustakaan oleh CV. Nadia 

Pratama menggunakan metode CPM? 

2. Berapa biaya tenaga kerja yang dibutuhkan proyek gedung perpustakaan 

oleh CV. Nadia Pratama? 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka terdapat 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Biaya yang digunakan dalam penelitian adalah biaya tenaga kerja yang 

terdiri dari mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun uraian dari rumusan penelitian dan identifikasi penelitian 

yang telah diuaraikan diatas, maka tujuan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui waktu penyelesaian proyek gedung perpustakaan 

oleh CV. Nadia Pratama menggunakan metode CPM (Critical Path 

Method). 

b. Untuk mengetahui biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian proyek gedung perpustakaan oleh CV. Nadia Pratama.  

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat penjelasan untuk apa penelitian ini 

dilakukan. Secara umum pentingnya penelitian dinyatakan bahwa adanya 

penelitian yang akan dilakukan diharapkan tercapai dengan hasil yang 

maksimal dan dapat dimanfaatkan untuk pribadi, lembaga maupun 

masyarakat serta dalam rangka memperbanyak ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, 

yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada CV. Nadia Pratama 

waktu penyelesaian proyek menjadi efisien dalam penjadwalan proyek 

konstruksi selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya materi yang terkait 

penjadwalan proyek dan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dengan pembahasan yang sama.  


