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ABSTRAKSI 

 
Manajemen dibutuhkan dalam hampir semua kegiatan, tidak terkecuali 

dalam proyek sekalipun. Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan 
untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek 
untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek (Muslich, 2010:285).   

Penelitian ini menganalisa optimalisasi biaya dan waktu terhadap 
pengerjaan proyek pembangunan SPAM kawasan regional Kota Pasuruan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah project evaluation 
and review technique (PERT), critical path diagram (CPM) dengan menggunakan 
dua alternatif, yakni lembur dan shift. Selanjutnya melakukan identifikasi akar 
permasalahan penyebab keterlambatan proyek dengan menggunakan metode 
analisis cause and effect diagram untuk selanjutnya mencari solusi atas 
permasalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa dengan metode CPM menggunakan alternatif 
kerja lembur diperoleh waktu penyelesaian selama 164 hari dengan biaya total 
sebesar Rp 23.510.296.692,34. Penerapan alternative lembur adalah dengan 
menambahkan 4 jam kerja setelah 8 jam kerja normal. Sedangkan pada alternatif 
kerja shift diperoleh waktu penyelesaian 104 hari dengan biaya total Rp 
23.206.078.372,86. Penerapan alternative shift adalah dengan membagi jam kerja 
menjadi dua shift, yakni shift 1 dan shift 2. dimana shift satu terdiri dari 8 jam 
kerja dan shift 2 adalah 7 jam kerja. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini 
adalah alternatif kerja shift merupakan alternative dengan waktu dan biaya 
pengerjaan paling optimal yakni selama 104 hari dengan biaya total sebesar Rp 
23.206.078.372,86. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisa menggunakan cause and effect 
diagram diperoleh kesimpulan bahwa terdapat empat faktor penyebab 
keterlambatan proyek, yaitu kebijakan, peralatan, lingkungan dan manusia. Akar 
permasalahan dari keterlambatan tersebut antara lain keterlambatan perijinan 
penngunaan lahan Bina Marga Provinsi dan Daerah, keterlambatan kedatangan alat 
sambung pipa  (but fussion), tuntutan warga sekitar akibat kurang sosialisasi, kemacetan 
lalu lintas sekitar, dan kinerja kurang optimal akibat pekerja yang kurang pengarahan 
maupun kurang paham. Sehingga solusi yang diberikan atas permasalahn tersebut adalah 
menjaga komunikasi dengan para stakeholder, memberikan sosialisasi kepada warga 
sekitar, memindahkan pekerjaan ke waktu lain, dan memberikan pengarahan yang jelas 
kepada para pekerja. 
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