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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

The Submerged Turret Production (STP) adalah sebuah produk unggulan 

dari APL technologies yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber minyak 

yang berada di dasar laut dan sebuah kapal produksi atau yang biasa di sebut 

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading). Kraken project merupakan 

FPSO pertama yang di miliki oleh Bumi Armada di North Sea (Aberdeen, UK). 

Kraken juga salah satu investasi terbesar perusahaan minyak di UK, yaitu 

Enquest. 

Proyek pembangunan STP Buoy JN1135 Kraken project dibangun oleh 

perusahaan konstruksi PT. Profab Indonesia, yang mana termasuk salah satu 

perusahaan fabrikasi minyak dan gas besar di Indonesia. PT Profab Indonesia ini 

berperan sebagai kontraktor pelaksana. Pembangunan STP Buoy Kraken project 

ini direncanakan mulai pada bulan Mei 2014 dan selesai pada bulan Mei 2015.  

Kraken STP Buoy merupakan salah satu konstruksi yang rumit, dikarenakan 

mempunyai 16 riser hang-off di dalam Turret. Pada tahap fabrikasi, terjadi 

beberapa perubahan desain dan penambahan pekerjaan, sehingga mengakibatkan 

proyek ini mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan dikarenakan penambahan 

pekerjaan dan perubahan desain. Perubahan desain terjadi pada saat fase 

konstruksi mulai dari plate yang digunakan lebih tebal dari desain awal dan 
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penambahan jumlah ruangan (compartment) di dalam turret, sehingga 

berpengaruh terhadap waktu dan biaya proyek.  

Sebagai konsekuensinya proyek yang direncanakan selesai pada Mei 2015 

mundur hingga Juli 2015, sehingga berpengaruh terhadap biaya konstruksi. 

Permasalahan tersebut merupakan kajian yang cukup menarik untuk diteliti. maka 

peneliti ingin menganalisa bagaimana manajemen waktu dalam menyelesaikan 

proyek konstruksi tersebut.  

Dampak dari perubahan desain ini dapat diminimalisir dengan melakukan 

pengendalian terhadap waktu dan biaya pekerjaan konstruksi dengan metode nilai 

hasil (Earned Value) karena metode ini dapat mengendalikan biaya dan jadual 

proyek secara terpadu dan di integrasikan dengan jalur kritis Critical path Method 

(CPM) yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan penjadwalan 

proyek dan estimasi waktu yang bersifat pasti. 

 

1.2. Pemasalahan Penelitian 

Penulis mengemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan pengendalian manajemen waktu dan biaya 

pelaksanaan proyek akibat dari perubahan desain pada proyek 

pembangunan STP Buoy Kraken project PT Profab Indonesia dengan 

metode Earned Value. 
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b. Bagaimana melakukan penggendalian waktu pelaksanaan proyek  pada 

proyek pembangunan STP Buoy Kraken project di PT Profab Indonesia 

dengan metode Critical Path Method (CPM). 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian waktu dan biaya 

pelaksanaan akibat dari perubahan desain pada proyek STP Buoy Kraken 

project di PT Profab Indonesia menggunakan metode Earned Value. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian manajemen waktu dan biaya 

pelaksanaan proyek STP Buoy Kraken project di PT Profab Indonesia 

menggunakan metode Critical Path Method (CPM). 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini merupakan pengembangan dari teori teori yang ada 

dan di hubungkan dengan kenyataannya dilapangan. Dari hasil ini dapat 

di tarik suatu kesimpulan baru yang pada waktu yang akan datang dapat 

di kembangkan lebih lanjut. 

2. Bagi Perusahaan / PT Profab Indonesia 

Penelitian ini dapat memebrikan masukan pada perusahaan karena dari 

hasil yang diperoleh dapat di ketahui konsep yang baik tentang 

bagaimana pelaksanaan manajemen waktu pada proyek STP Buoy, 

sehingga dapat membantu dalam merencanakan sebuah proyek STP 
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Buoy yang komplek baik segi perencanaan, pengawasan dan sumber 

daya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mempertajam kemampuan 

untuk menganalisa bagi peneliti, sehingga dapat menjadi bekal untuk 

terjun dalam dunia kerja yang semakin kompetitif di masa yang akan 

datang. 

1.5. Batasan masalah 

Penulis menyadari bahwa tidak dapat membahas semua permasalahan di 

penelitian ini, maka penulis membatas permasalahan yang diamati selama 

penelitian sebagai berikut: 

1. Konsep Earned Value atau metode “Nilai Hasil”  

2. Analisa perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek  (Estimate Time 

Complete & Estimate at Complete) 

3. Menentukan Critical Path Method (CPM) dengan menggunakan 

software Microsoft project 2010. 

Di dalam laporan penelitian ini penulis tidak membahas materi-materi 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan Struktur STP Buoy Kraken. 

2. Mempercepat durasi proyek (Crashing Time) 

3. Perhitungan crashing cost setelah dilakukan crashing time. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, sasaran, dan dilanjutkan dengan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang data umum serta tinjauan teoritis dan berbagai 

literature mengenai metode Earned Value, Analisa perkiraan biaya dan 

waktu penyelesaian proyek dan Critical Path Method (CPM), serta 

aspek-aspek manajemen waktu dan pelaksanaan manajemen waktu 

yang efisien dalam penerapan pekerjaan pembangunan STP Buoy. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang jenis penelitian, data penelitian, proses 

penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data. Pada bab 

ini berisi tentang jenis penlitian yang akan dilakukan dan tahap-tahap 

dalam melakukan penelitian. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang data data yang telah dikumpulkan, yaitu data 

berupa hasil wawancara langsung, pengamatan secara langsung di 

lapangan dan dari dokumen proyek yang ada di PT Profab Indonesia. 
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5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

melalui pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara maupun 

studi literature. 


