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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan kebutuhan dari penanganan sebuah pekerjaan konstruksi 

penjadwalan merupakan suatu bagian yang sangat penting dimana penjadwalan 

proyek ini dapat membuat suatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien 

sehingga kecil kemungkinan tidak terjadi penundaan pekerjaan akibat 

penjadwalan yang tidak direncanakan dengan baik. Pada umumnya penjadwalan 

proyek digunakan untuk menetapkan berapa lamanya waktu penyelesaian proyek, 

waktu yang akan dibutuhkan pada setiap pekerjaan serta tenaga kerja dan 

ketersediaan nya material maupun alat. 

Pada dasarnya suatu proyek pasti memiliki perencanaan pekerjaan dari 

awal mulai pekerjaan sampai pekerjaan tersebut selesai. Tentunya pada suatu 

proyek memiliki target penyelesaian atau batas waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Dalam konstruksi bangunan penyelesaian proyek yang tepat waktu bukanlah suatu 

hal yang mudah. Diluar dari kemajuan Teknik dalam mengelola di bidang 

manajemen proyek saat ini, masih banyak dari beberapa proyek yang terhambat 

oleh masalah batas waktu yang semakin sempit dan terbatas yang disebabkan oleh 

penundaan kontraktor, perubahan design, serta banyak hal lainnya yang dapat 

menyebabkan proyek terlambat. Maka dari itu perlu dibuatkan suatu pengendalian 

penjadwalan durasi penyelesaian proyek. Metode penjadwalan yang sering 

digunakan yaitu metode Project Evaluation and Review Technique (PERT), Bar 

Chart maupun Critical Path Method (CPM). Dari beberapa metode tersebut 
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masing - masing memiliki cara pendekatan tersendiri khususnya pada metode 

Critical Path Method (CPM) yang mana durasi waktu yang digunakan dalam 

menyelesaikan kegiatan proyek dianggap sudah diketahui dengan pasti. Akan 

tetapi metode CPM ini mempunyai kelemahan pada perkiraan waktu yaitu yang 

menekan adanya suatu jalur yang nyaris kritis sehingga perlu diperhatikan dengan 

baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1.   Bagaimana pendekatan durasi penyelesaian mall pada Tower 5 proyek 

Meisterstadt Batam? 

2.   Apa saja faktor penyebab yang mengakibatkan keterlambatan? 

3.   Bagaimana efek dari keterlambatan terhadap biaya? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas pada Skripsi ini lebih fokus dan 

mendapatkan hasil yang sesuai penelitian di batasi pada: 

1.   Bagian yang dianalisa yaitu hanya pada Mall Tower 5 pada proyek 

Meisterstadt Batam. 

2.   Metode yang digunakan dalam menganalisa yaitu metode Project 

Evaluation and Review Technique (PERT). 

3.   Masalah yang diteliti yaitu waktu, biaya dan ikatan pekerjaan struktur 

Mall Tower 5 pada proyek Meisterstadt Batam. 
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1.4   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendekatan durasi dan efeknya terhadap biaya 

pada penyelesaian struktur mall menggunakan metode Project 

Evaluation and Review Technique (PERT). 

2. Mengestimasikan durasi penyelesaian pekerjaan struktur pada 

proyek berdasarkan metode Project Evaluation and Review 

Technique (PERT) dan pengarunya terhadap biaya. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan pekerjaan. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai referensi atau acuan dalam penulisan penelitian berikutnya. 

2. Memberikan informasi tentang memberikan informasi tentang 

pendekatan metode PERT untuk penjadwalan pekerjaan struktur 

pada proyek. 

3. Bisa diaplikasikan di dunia konstruksi dengan menggunakan 

manajemen yang baik dan tepat. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Penulis membagi laporan penelitian ini menjadi beberapa bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Penulis membahas dan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan Peneletian dan 
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dilanjutkan dengan pembahasan manfaat dari peneletian dan 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang menjadi 

acuan pada metode PERT . 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang sumber data, ruang lingkup dan flow chart 

penyusunan laporan skripsi dan analisa pendekatan menggunakan 

metode PERT. 

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian, Teknik 

pengumpulan data dan metodepengolahan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari rangkuman skripsi 

yang telah dibuat serta saran-saran yang perlu di perhatikan untuk 

penyusunan laporan kedepannya. 
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