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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (deadline), artinya proyek harus 

diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan 

masalah proyek ini maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada 

waktunya merupakan tujuan yang penting baik bagi pemilik proyek maupun 

kontraktor. Demi kelancaran jalannya sebuah proyek dibutuhkan manajemen yang 

akan mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir, yakni manajemen proyek. 

Manajemen proyek mempunyai sifat istimewa, dimana waktu kerja manajemen 

dibatasi oleh jadwal yang telah ditentukan (Hartawan, n.d). Dengan perubahan 

kondisi yang begitu cepat akan menuntut setiap pimpinan yang terlibat dalam proyek 

untuk dapat mengantisipasi keadaan dan bergerak cepat menyusun bentuk tindakan 

yang diperlukan. 

Jembatan pengkol merupakan jembatan yang menghubungkan antara Desa 

Pengkol dengan Desa Waru, jembatan ini terdapat di Desa di Kecamatan 

Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. 

Aktivitas pelaksanaan proyek pada jembatan di Desa Pengkol, Kecamatan 

Karanggede, Kabupaten Boyolali, meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, 

pekerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan, pekerjaan perkerasan berbutir, 

pekerjaan aspal, pekerjaan struktur, dan pekerjaan pengembalian kondisi dan 
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pekerjaan minor. Perusahaan jasa kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan 

Pengkol di Boyolali adalah CV. Surya Kendaga Utama. 

Proyek pelaksanaan pekerjaan jembatan di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, 

Kabupaten Boyolali direncanakan mulai pada tanggal 08 Juni 2012 dan selesai pada 

tanggal 04 November 2012 dengan masa kerja 150 hari kalender. Pekerjaan sampai 

tanggal 04 November 2012 telah selesai dan terlaksana baik. Namun, alangkah lebih 

baiknya jika suatu perusahaan kontraktor dapat menyelesaikan proyek konstruksi 

tidak bertepatan dengan hari berakhir masa kerja, melainkan beberapa hari atau 

mungkin beberapa minggu sebelum berakhir betul masa kerjanya. Karena jika suatu 

proyek dapat menyelesaikan suatu pekerjaan proyek sebelum masa kerja yang sudah 

ditetapkan berakhir maka akan ada pujian dari pemilik proyek (owner), dan di lain 

waktu jika sang owner ingin membangun suatu proyek konstruksi lagi maka tidak ada 

keraguan untuk owner memilih kembali kontraktor tersebut untuk mengerjakan 

proyek konstruksinya. 

Untuk mempercepat atau mempersingkat tingkat kemajuan proyek diperlukan 

suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti meningkatnya biaya 

proyek. Oleh karena itu diperlukan analisa pengendalian waktu dan biaya dalam 

menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Dengan alasan itulah penulis mengadakan 

Tugas Akhir dengan judul: “Evaluasi Pengendalian Biaya dan Waktu 

Menggunakan Metode CPM Pada Proyek Jembatan Limpas Pengkol  

Karanggede Kabupaten Boyolali”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang di atas. 

Secara lebih rinci masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana menghitung dan menganalisis  waktu rencana dan pelaksanaan pada 

Proyek Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ? 

2. Bagaimana melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan  pada Proyek Jembatan di 

Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ? 

3. Bagaimana Membuat jaringan kerja dengan menggunakan metode CPM pada 

Proyek Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ? 

4. Bagaimana mengoptimasi waktu dan biaya menggunakan CPM pada Proyek 

Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proyek pada Proyek Jembatan di Desa Pengkol 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mengetahui rencana kerja proyek pada Proyek Jembatan di Desa Pengkol 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 



4 
 

3. Untuk mengetahuai pembuatan jaringan kerja dengan menggunakan metode 

CPM pada Proyek Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten 

Boyolali. 

4. Untuk  mengetahui optimasi  waktu dan biaya menggunakan CPM pada Proyek 

Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 

 

D. Batasan Masalah 

Penulisan Tugas Akhir ini diadakan pembatasan masalah agar penulisan lebih 

terarah dan terfokus pada masalah yang dihadapi. Adapun batasan-batasan penulisan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan Jembatan di Desa Pengkol 

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 

2. Analisa waktu terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan persiapan, 

pekerjaan tanah, pekerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan, pekerjaan 

perkerasan berbutir, pekerjaan aspal, pekerjaan struktur, dan pekerjaan 

pengembalian kondisi dan pekerjaan minor. 

3. Data-data proyek diperoleh dari Studi kasus pelaksanaan pekerjaan Jembatan di 

Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini mempunyai berbagai manfaat, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk Akademis 

Menambah bahan bacaan mengenai Analisa Pengendalian Biaya  dan Waktu 

Menggunakan CPM  Pada Pelaksanaan Proyek  Jembatan. 

2. Untuk Masyarakat 

Diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik 

sipil khususnya manajemen konstruksi pembangunan jembatan. 

3. Untuk Pelaksana Jasa Konstruksi 

a) Mengetahui perbandingan-perbandingan waktu dan biaya pembangunan 

pekerjaan jembatan. 

b) Diharapkan mampu menjadi tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu 

pengetahuan, khususnya para pelaksana jasa konstruksi jembatan dalam 

memilih metode pelaksanaannya. 

c) Mengetahui optimasi  waktu dan biaya menggunakan metode CPM pada 

Proyek Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten 

Boyolali. 

4. Untuk Peneliti 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan peneliti, dan diharapkan 

mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjunya. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan  dan permasalahan yang ada pada Proyek 

Jembatan di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir ini bukan merupakan studi kasus yang pertama melainkan 

studi kasus yang sudah pernah ada penelitian sebelumnya ataupun tugas akhir 

terdahulu. Dalam tugas akhir ini membahas tentang pengendalian biaya  dan waktu 

menggunakan CPM  pada  proyek  jembatan limpas di Desa Pengkol, Karanggede, 

Kabupaten Boyolali. 

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu : Edi Cahyono, 2007, 

Analisa Pengendalian Biaya dan Waktu  Proyek Dengan menggunakan CPM  Pada 

Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar Jatim.  

 


