
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan industri dunia membuat perusahaan semakin bersaing 

dalam meningkatkan nilai perusahaan, hal ini ditandai dengan naiknya tingkat 

pertumbuhan pembangunan serta kemajuan infrastruktur dibanyak negara terutama 

negara maju. Disisi lain, bagi negara berkembang ketertinggalan ini haruslah dikejar 

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi 

suatu negara sehingga tuntutan pemerataan pembangunan semakin meluas dari kota 

besar hingga ke kota kecil terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti 

jembatan, bandara, stasiun, monorail, rumah sakit, gedung, sekolah, pabrik, tol dan 

fasilitas lain disegala bidang yang dapat meningkatkan kemajuan suatu negara. 

Pemerataan pembangunan yang telah direncanakan tersebut tidaklah lepas dari 

jasa konstruksi yang semakin berkembang khususnya di Indonesia, jasa konstruksi 

merupakan perusahaan pelaksana dalam berbagai proyek pembangunan berbagai 

sarana dan prasana, proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam 

jangka waktu yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah 

digariskan dengan jelas (Soeharto, 1999). Salah satu bidang konstruksi yang menjadi 

perhatian di Indonesia ialah proyek konstruksi interior seperti interior perkantoran, 

apartemen, restoran ataupun interior rumah sekalipun. Hal ini disebabkan oleh gaya 

hidup masyarakat yang berubah seiring dengan perkembangan jaman sehingga tidak 

hanya melihat nilai tambah dari bangunan luar tetapi juga konsep interior dari 
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bangunan itu sendiri yang dapat menambah nilai estetika dan nilai bagi perusahaan. 

Tentunya proyek konstruksi interior membutuhRukan perencanaan dan penjadwalan 

karena hal tersebut merupakan hal yang krusial yang akan berdampak pada 

penyelenggaraan kesuluruhan sebuah proyek. Disisi lain penjadwalan sangat 

diperlukan bagi perusahaan sebagai pengendali dan pengawasan dari beberapa aktivitas 

yang ada dalam proyek itu sendiri. Kebutuhan sumber daya untuk masing-masing 

aktivitas proyek bisa berbeda, sehingga dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan 

kebutuhan sumber daya seperti sumber daya manusia, bahan baku dan sumber daya 

lainnya. Fluktuasi kebutuhan ini akan berpengaruh langsung pada biaya yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga diperlukan sebuah perencanaan dari masing-

masing  kegiatan didalam satu proyek agar dapat memenuhi permintaan yang 

diinginkan oleh konsumen. 

Pada tahapan perencanaan proyek perlu adanya sebuah ukuran waktu 

pelaksanaan proyek karena penyelesaian proyek tepat waktu merupakan salah satu 

aspek yang dinilai oleh pelanggan namun pada kenyataannya ukuran waktu untuk 

menyelesaikan sebuah proyek sangatlah bervariasi sehingga ketepatan penyelesaian 

suatu proyek dapat berbeda yang ditentukan oleh tingkat ketepatan durasi setiap 

kegiatan didalam proyek. Selain keterbatasan waktu, proyek yang bersifat sementara 

ini dibatasi oleh unsur lain yaitu dari sisi keuangan atau biaya dimana sebuah proyek 

telah ditentukan biaya dari masing-masing sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat 

menyelesaikan proyek tersebut. 

Dengan demikian perencanaan dan pengendalian waktu dan biaya merupakan 

hal yang harus diperhatikan dalam sebuah proyek sehingga proyek dapat diselesaikan 

pada waktu yang tepat dengan biaya yang sesuai tanpa mengurangi kualitas dari proses 

proyek itu sendiri. Perencanaan dan pengendalian yang tidak sesuai tentulah akan 
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mengakibatkan sisi kerugian dimata perusahaan seperti keterlambatan penyelesaian 

proyek, pemborosan dana dan tenaga kerja. 

 Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi interior 

adalah CV. Dimensi yang telah bergerak menangani pelanggan hampir di seluruh 

Indonesia sejak tahun 2005, tidak hanya menangani konstruksi interior CV. Dimensi 

juga bergerak pada bidang kontraktor. Kantor CV. Dimensi yang berpusat di Jakarta ini 

telah menangani berbagai proyek konstruksi interior dengan berbagai skala seperti 

restoran, perkantoran dan apartement. 

Salah satu proyek yang ditangani oleh CV.Dimensi ialah proyek pembangunan 

konstruksi interior ruang rapat untuk PT.KMI (Kaltim Methanol Industry) di Bontang 

pada Februari 2014. Dalam menjalankan proyek ini, CV. Dimensi belum menggunakan 

metode-metode khusus dalam merencanakan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan pada proyek yang telah dilaksanakan. Perencanaan 

waktu pengerjaan biasanya hanya didasarkan pada tuntunan gambar atau disain yang 

tersedia saat itu dan mengestimasikannya dengan pengalaman di masa lampau. 

Meskipun tetap mengikuti standar prosedur dan telah melakukan perencanaan dalam 

proses pengerjaan untuk proyek tertentu perusahaan sering menghadapi masalah salah 

satu masalah yang muncul ialah masalah keterlambatan penyelesaian proyek, dimana 

saat perencanaan proyek, perusahaan seharusnya bisa menyelesaikan proyek sealama 

60 hari dengan biaya Rp 294.970.000 namun pada realisasinya mengalami 

keterlambatan pengerajaan menjadi 67 hari dengan biaya sebesar Rp 309.470.000 yang 

mengakibatkan laba bagi perusahaan berkurang karena biaya pengerjaan semakin 

bertambah melebihi perencanaan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan 

sebuah perencanaan dan penjadwalan yang matang agar proyek lebih efektif dan efisien 
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dalam mengestimasi waktu dan biaya di sebuah proyek salah satunya ialah dengan 

langkah evaluasi.  

Salah satu teknik manajemen yang dapat digunakan untuk membantu 

manajemen dalam perencanaan dan pengendalian proyek adalah metode network 

planning. Terdapat dua teknik dasar yang biasa digunakan dalam network planning, 

yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program/Program Evaluation Review and 

Technique (PERT) dan metode lintasan kritis/Critical Path Method (CPM). PERT 

(Program Evaluation Review and Technique) adalah metode yang berorientasi pada 

waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan waktunya bersifat 

probabilistik/kemungkinan. CPM (Critical Path Method) adalah metode yang 

berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya 

bersifat deterministik/pasti (Rosmawati,2010). Alat ini diharapkan mampu untuk 

mengevaluasi dan mengontrol beragam kegiatan yang berada dalam proyek khususnya 

pada CV. Dimensi dengan tujuan agar kegiatan yang ada didalamnya mampu 

digambarkan jaringannya dan agar mengetahui biaya optimal dalam proyek tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi proyek konstruksi interior ruang rapat dengan menggunakan 

metode PERT/CPM pada CV. Dimensi” 

 

1.2 Yuju 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu : 

1. Bagaimana rangkaian jaringan proyek konstruksi interior ruang rapat untuk 

PT.KMI di Bontang yang di laksanakan oleh CV.Dimensi? 
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2. Berapa durasi dan biaya optimal proyek konstruksi interior ruang rapat untuk 

PT.KMI di Bontang yang dilaksanakan oleh CV.Dimensi dengan menggunakan 

metode PERT/CPM? 

3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi interior ruang 

rapat untuk PT.KMI di Bontang yang dilaksanakan oleh CV.Dimensi berdasarkan 

metode Cause and Effect Diagram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui rangkaian jaringan proyek konstruksi interior ruang rapat untuk 

PT.KMI di Bontang yang di laksanakan oleh CV.Dimensi. 

2. Mengetahui durasi dan biaya optimal proyek konstruksi interior ruang rapat untuk 

PT.KMI di Bontang yang dilaksanakan oleh CV.Dimensi melalui metode 

PERT/CPM.  

3. Mengetahui hambatan-hambatan penyebab keterlambatan proyek konstruksi 

interior ruang rapat untuk PT.KMI di Bontang yang dilaksanakan oleh CV.Dimensi 

dengan metode cause and effect diagram 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah 

dipelajari untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata serta diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan serta kesempatan untuk 
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mengaplikasikan ilmu yang di peroleh berkaitan dengan Project Management 

khususnya metode PERT/CPM. 

2. Perusahaan 

Perusahaan dapat menerapkan metode yang  dipakai dalam penelitiaan ini, agar 

pada proyek selanjutnya waktu dan biaya perencanaan proyek dapat dilakukan 

dengan optimal. 

3. Pembaca 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca guna menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan, bahkan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada objek 

atau masalah yang sama. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup 

bahasan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga pengorganisasian 

penulisan yang akan digunakan dalam penelitian sehingga suatu masalah akan dibahas 

lebih lanjut. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Didalam landasan teori 

akan dijelaskan konsep dan teori tentang proyek, manajemen proyek, teknik dan metode 

penjadwalan proyek yang dikutip untuk kemudian digunakan sebagai acuan dan 

referensi dalam membahas permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

pendekatan yang digunakan, batasan penelitian, jenis dan sumber data yang 

dibutuhkan, prosedur pengumpulan data, dan tahapan penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang sedang diteliti, data 

pengukuran dan data historis beserta penjelasannya yang diperoleh dari perusahaan 

bersangkutan. Dari data tersebut kemudian dilakukan pengolahan data sesuai 

kebutuhan penelitian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran yang 

di berikan untuk permasalahan yang telah diteliti. 
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