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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di segala bidang semakin dirasakan, terutama di Negara yang 

sedang berkembang seperti di Indonesia. Hal  ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Banyak pembangunan yang harus 

dilaksanakan pada segala bidang, Pembangunan tersebut berupa pembangunan 

fisik proyek, pembangunan gedung, jembatan, jalan, industri kecil atau besar, 

bangunan pelayanan masyarakat, dan lain-lain. 

Seiring dengan kebutuhan pembangunan tersebut, maka pembangunan 

proyek konstruksi semakin meningkat, pembangunan proyek konstruksi tersebut 

perlu pengelolaan yang serius untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Manajemen konstruksi adalah kegiatan perencanaan, penjadwalan dan 

pengendalian proyek, untuk mencapai tujuan proyek tanpa penyimpangan. 

Manajemen yang efektif dari suatu program, selama siklus operasi proyek 

konstruksi memerlukan pengorganisasian biaya dan sistem pengontrolan yang 

baik. Manajemen harus membandingkan biaya, waktu, dan kinerja dari jadwal 

terhadap rencana angaran biaya, rencana waktu dan kinerja dalam setiap aktifitas. 

Manajemen konstruksi dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Sumber 

daya yang direncanakan adalah tenaga kerja (man), peralatan (machine), metode 

(method), bahan (material), dan uang (money), sumber daya ini harus 

direncanakan seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka mencapai sasaran 

proyek dengan batasan waktu, biaya, dan mutu (Aprilina Kartikasari, 2012). 

Tuntutan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan manajemen 

proyek bagi para menajer akan meningkat pada masa mendatang. Oleh karena itu, 

para manajer perlu memahami dan mengantisipasi peran yang akan dilakukan 

pada masa mendatang. Peran tersebut sangat bergantung pada level manajemen 

proyek yang akan dijalaninya, yang pada gilirannya akan menuntut tingkat 

kompetensi yang berbeda (Aprilina Kartikasari, 2012). 
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Pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan pelayanan 

masyarakat dalam ketersediaan air bersih yang masih kurang dalam 

pendistribusiaanya maka menambah bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), 

yang berfungsi untuk menambah kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) dalam pengelolaan air ke masyarakat  Sukoharjo. Proyek pembangunan 

IPA di Gatak-Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan selama 230 hari kerja dengan 

angaran biaya Rp8.301.853.702.90 

Pembangunan IPA direncanakan selesai pada tanggal 26 Desember 2015. 

disini peneliti mencoba mempercepat waktu penjadwalan proyek dari waktu yang 

telah ada di jadwal pelaksanaan proyek yang dimulai pada minggu ke 18, dimana 

pekerjaan sampai pada 55.02% sehingga waktu penyelesaian proyek lebih efektif 

dari jadwal proyek yang telah ada. 

Untuk mempercepat jadwal pada proyek maka dilakukan percepatan 

terhadap jadwal proyek pembangunan IPA tersebut, dengan metode CPM 

(Critical Path Methode – Methode Jalur Kritis ). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan mana yang 

dapat dipercepat atau ditekan dalam penyelesaian proyek. 

 

B. Rumusan Masalah 

Didasarkan latar belakang masalah yang ada maka dirumuskan 

permasalahan yaitu. 

1. Bagaimana menganalisa biaya pelaksanaan proyek terhadap jadwal rencana 

proyek ! 

2. Bagaimana membuat penjadwalan ulang (Rescedulling) suatu proyek ! 

3. Bagaimana menyusun jaringan kerja (Network Diagram) metode  CPM !  

4. Bagaimana hasil analisis mempercepat waktu pelaksanaan proyek dan 

analisis jika terjadi keterlambatan ! 

5. Bagaimana menganalisis waktu yang optimal untuk menyelesaikan proyek ! 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis biaya pelaksanaan proyek terhadap rencana proyek. 

2. Membuat penjadwalan proyek terhadap sisa pekerjaan (Rescedulling). 

3. Menyusun jaringan kerja (Network Diagram) metode CPM. 

4. Mengetahui hasil analisis bila mempercepat waktu pelaksanaan proyek, dan 

bila terjadi keterlambatan. 

5. Untuk menganalisis waktu yang optimal utuk menyelesaikan proyek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat berguna untuk: 

1. Mempraktikan teknik penjadwalan di dunia nyata dengan melihat keadaan di 

lapangan yang begitu rumit dan saling mempengaruhi. 

2. Mengetahui bagaimana prosedur atau penjadwalan proyek berjalan. 

3. Mengenal urutan pelaksanaan yang logis pada proyek di lapangan. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini berjalan sistematis maka permasalahan yang ada perlu 

dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut 

1. Studi kasus dilakukan pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air di PDAM 

kabupaten Sukoharjo. Lokasi di kecamatan Gatak. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga proyek selesai. 

3. Metode yang digunakan dalam penjadwalan adalah metode CPM 

(CriticalPath Method). 

4. Pada analisis tidak adanya laporan keuangan pengeluaran mingguan proyek 

5. Pekerjaan yang dipercepat difokuskan pada pekerjaan Beton saja pada tiap – 

tiap item bangunan. 
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F. Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berada di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) di Gatak-Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lokasi Proyek 

Gambar I.1 lokasi proyek di Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

 

G. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian pada  proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

di perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini dilakukan selama 40 hari pada 

bulan Agustus 2015 


