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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Penjadwalan proyek merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada 

tahap perencanaan suatu proyek. Penjadwalan proyek ditujukan agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat menjadi lebih efektif dan efesien sehingga tidak 

terjadi penundaan pekerjaan akibat penjadwalan yang tidak direncanakan dengan 

baik. Pada  umumnya penjadwalan proyek digunakan dalam menetapkan lama 

waktunya penyelesaian proyek, ketersedian bahan baku, waktu yang dibutuhkan 

dalam setiap pekerjaan dan tenaga kerja. Perencanaan dan penjadwalan yang baik 

dalam suatu proyek akan menjadi penentu dalam keberhasilan proyek tahapan 

selanjutnya. 

Proyek dalam pelaksanaannya memiliki batas waktu (deadline) penyelesaian 

pekerjaan. Penyelesaian proyek yang tepat waktu bukanlah hal yang mudah. 

Terlepas dari kemajuan di bidang manajemen proyek saat ini, kebanyakan proyek 

menghadapi masalah dalam batas waktu yang semakin terbatas seiring dengan 

semakin meningkatnya kompleksitas proyek yang terlibat. Pada kenyataannya 

banyak  proyek yang tidak selesai pada batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

menunjukan bahwa pentingnya penjadwalan durasi penyelesaian proyek yang 

tepat dengan tetap memenuhi standar kerja. Keterlambatan penyelesaian proyek 

pada umumnya disebabkan oleh penundaan kontraktor, keterlambatan konsultan, 

penundaan dalam tenaga kerja serta berbagai penundaan eksternal lainnya. 

Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek mengakibatkan harus dilakukannya 

penambahan waktu, biaya, abitrase dan litigasi. 

Metode penjadwalan yang sering digunakan adalah metode Project Evaluation 

and Review Technique  (PERT), Critical Path Method (CPM), ataupun Bar Chart. 

Dengan CPM, durasi waktu dalam menyelesaikan kegiatan proyek dianggap 

sudah diketahui dengan pasti. Kelemahannya adalah perkiraan waktu cenderung 

subjektif yang dapat terlalu menekan ada jalur yang nyaris kritis sehingga perlu 

diawasi dengan baik. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut penulis akan menganalisa penjadwalan 

proyek dengan menggunakan metode PERT. Project Evaluation and Review 

Technique (PERT) merupakan  salah satu metode analisis penjadwalan proyek 

yang digunakan untuk mengevaluasi durasi pelaksanaan proyek, menentukan 

kegiatan kritis, kebutuhan jumlah tenaga kerja, kebutuhan akan alat berat, 

pemantauan progress  hingga mengevaluasi dampak perubahan durasi proyek. 

Metode PERT digunakan dalam menganalisis durasi aktifitas pekerjaan sehingga 

dapat menentukan  probabilitas penyelesaian tahapan kegiatan sesuai dengan 

batas waktu yang telas direncanakan. Dengan kata lain, metode PERT digunakan 

untuk mengidentifikasikan aktifitas yang berpotensi tinggi dalam menyebabkan 

keterlambatan penyelesaian proyek. Penulis dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode PERT untuk penjadwalan proyek pada proyek  

pembangunan mall Park Avenue Batam dengan jadwal yang telah direncanakan.   

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Berapa durasi tercepat dan terlama dalam penyelesaian proyek mall Park 

Avenue dengan menggunakan metode PERT? 

2. Apa saja yang termasuk kegitan kritis dalam proyek mall Park Avenue 

dengan menggunakan metode PERT? 

3. Bagaimana pendekatan durasi penyelesaian proyek mall Park Avenue 

dengan menggunakan metode PERT dan durasi yang telah direncanakan? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengestimasikan durasi penyelesaian pekerjaan struktur proyek 

berdasarkan metode PERT. 

2. Mengidentifikasi kegitan-kegiatan kritis dalam proyek berdasarkan metode 

PERT. 

3. Mengetahui pendekatan durasi penyelesaian proyek berdasarkan metode 

PERT. 
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1.4  Batasan penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, tinjauan 

dibatasi pada: 

1. Data proyek yang dianalisa adalah data proyek pembangunan gedung mall 

Park Avenue. 

2. Masalah yang diteliti adalah penjadwalan pekerjaan struktur proyek 

konstruksi mall Park Avenue 

3. Metode penelitian pada penjadwalan pekerjaan struktur proyek yang 

digunakan adalah metode PERT. 

 

1.5 Sitemastika penulisan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

 penelitian, batasan penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari kajian pustaka yang mengulas tentang dan landasan 

 teori yang digunakan dalam menganalisis penjadwalan metode PERT. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi penelitian, 

 prosedur dan teknik pengumpulan data, metode pengolahan. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan uraian pengolahan data dan pembahasan penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

 penelitian.  


