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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang terbatas dan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan 

untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah 

digariskan dengan jelas (Soeharto, 1999). Semakin maju peradaban manusia, 

semakin besar dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan 

penggunaan bahan-bahan (material), tenaga kerja, dan teknologi yang makin 

canggih. 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.  

Untuk mencapai pembangunan yang berbobot dan ideal maka diperlukan 

manajemen yang tersusun dengan baik agar proyek dapat selesai tepat waktu dan 

sesuai dengan jadwal. Selain penjadwalan yang telah terorganisir dengan baik 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada proyek konstruksi, pengendalian juga 

mempunyai peranan penting dalam meminimalisasi penyimpangan yang dapat 

terjadi selama proyek berlangsung seperti terjadinya keterlambatan proyek yang 

tidak sesuai dengan rencana awal. Beberapa metode pengendalian proyek yang 

biasa digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu jaringan kerja (network 

diagram) (Soemantri, 2005). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa metode dan teknik 

pengendalian yang menjadi alat bantu dan alat kendali seperti Kurva S, Bar chart 

(Diagram Balok), Milestone chart (Diagram milestone) dan Network diagram 

(Diagram jaringan kerja) (Pastiarsa, Made dalam Manajemen Proyek Konstruksi 

Bangunan Industri. 2010)
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Proyek pelaksanaan pembangunan Ruang Gedung Kuliah IAIN di kota  

Pontianak direncanakan pada tanggal 11 Juni 2015 dan harus diselesaikan pada 

tanggal 31 Desember 2015 dengan masa kerja 205 hari kalender yang dikerjakan 

oleh perusahaan jasa kontraktor yaitu PT  ARTHA TITRA MANDIRI. Akan 

tetapi, proyek tersebut mengalami keterlambatan pada bulan ke 7 minggu pertama 

pada tanggal 13 Desember 2015 sehingga memerlukan penambahan waktu 

sebanyak 50 hari dan selesai pada tanggal 18 Februari 2016, sehingga diperlukan 

peninjauan kembali dengan metode PERT. 

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 PERT (Studi Kasus: Ruang Gedung 

Kuliah IAIN Kota Pontianak” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dengan mengambil studi kasus pada 

proyek Gedung Kuliah IAIN Kota Pontianak, Kalimantan Barat, maka diambil 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana evaluasi pelaksanaan dilihat dari segi waktu ? 

2) Bagaimana melakukan Re-scheduling (penjadwalan ulang) pelaksanaan proyek 

pada sisa waktu tersebut? 

3) Dengan menggunakan metode PERT, kegiatan-kegiatan apakah dalam proyek 

tersebut yang termasuk kegiatan kritis dan biaya kritis nya? 

4) Bagaimana perbandingan durasi proyek dengan metode PERT dengan jadwal 

eksisting yang telah direncanakan? 
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   1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi kemajuan proyek sesuai dengan kurva S. 

2) Menjadwalkan ulang (Re-scheduling) kegiatan proyek yang harus diselesaikan 

proyek. 

3) Membuat jaringan kerja baru dengan menggunakan metode PERT pada 

pelaksanaan proyek. 

4) Mengetahui kegiatan-kegiatan kritis dalam proyek tersebut. 

5) Mengetahui perbandingan durasi waktu antara penjadwalan probabilistik 

dengan jadwal yang telah direncanakan. 

6) Memilih alternatif yang paling efisien setelah menggunakan metode PERT 

pada pelaksanaan proyek. 

7) Mengetahui biaya optimum yang dikeluarkan setelah rescheduling. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari diadakannya penelitian ini: 

1) Untuk mengetahui menyelesaikan proyek tepat waktu sehingga penggunaan 

anggaran menjadi efisien dan tidak terjadi pemborosan. 

2) Mengetahui kegiatan-kegiatan kritis sehingga dapat mengurangi penundaan 

proyek konstruksi. 

3) Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang penggunaan analisis network 

pada proses produksi perusahaan, 

4) Memberikan alternative kepada pelaksana proyek bahwa metode PERT dapat 

dipakai untuk evaluasi waktu dan biaya. 

 

1.4. 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: 
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1) Data proyek yang dianalisa adalah Proyek Pembangunan Gedung R.Kuliah 

IAIN Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2015. 

2) Penyusunan jaringan kerja dan anggaran biaya didasarkan atas jaringan kerja 

dan biaya yang dikeluarkan oleh PT. ARTHA TIRTA MANDIRI selaku 

perusahaan jasa kontraktor. 

3) Pembuatan jaringan kerja (Network diagram) menggunakan metode PERT. 

4) Penelitian meliputi waktu dan biaya sedangkan mutu, bahan material dianggap 

sesuai persyaratan. 

5) Time schedule berupa kurva S sebagai acuan untuk durasi masing-maskng 

kegiatan pelaksaan pekerjaan pada proyek Pembangunan Gedung R.Kuliah IAIN 

kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

6) Tidak ada penambahan pekerja pada analisis penambahan jam lembur. 

 

 

1.5. 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 

waktu dan biaya dengan menggunakan metode PERT pada pelaksanaan pekerjaan 

Pembangunan Gedung R.Kuliah IAIN kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Temuan penelitian sebelumnya yaitu : Ersam Efendi, 2014, ”Pengendalian 

Waktu dan Biaya Menggunakan Metode PERT Pada Proyek PLTU Tanjung Jati B 

unit 3 dan 4 Kabupaten Jepara”. Yang mengambil kesimpulan yaitu membutuhkan 

tambahan biaya (Incremental Cost) sebesar Rp. 668.577.78,79 selisih dari biaya 

percepatan (Crashing) Rp. 5.938.255.161,72 dengan biaya normal sebesar Rp. 

5.269.677.376,93 dan waktu dapat dipercepat 2 mingu dari waktu normal 168 hari 

menjadi 154 hari dengan peningkatan biaya sebesar 12%. 

 


