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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Konstruksi ialah suatu kegiatan untuk membangun suatu sarana dan 
prasarana, digunakansuntuk suatu kegiatan manusia yang mempunyai rencana 
biaya dan waktu sudah ditentukan sejak awal. Kegiatan konstruksi merupakan 
suatu proyek yang mempunyai kaitan denganskegiatan membangun suatu 
gedung/bangunan dan infrastruktursyang mencakup semua pekerjaan pokok 
dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Sejalansdengan perkembangan 
pertumbuhan ekonomi bangsasIndonesia, kegiatan pembangunan di Indonesia 
sangatlah pesat, baik dari pihak swasta maupunspemerintahan sama-sama 
bersaing dalam pembangunan proyek skalaskecil maupun dalam skala besar. 
Untuk proyek yang berskala besarstentunya banyak kegiatan atau pekerjaan 
yang harus benar-benar dipersiapkan dengansmatang-matang. Supaya kegiatan 
konstruksi dalam skala besar tersebutsbisa berjalan lancar sesuai dengan 
rencana jadwal yang sudahsdirencanakan. Keberhasilan suatu proyek dapat 
ditentukan darisperencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek yang 
dilaksanakanssecara efektif dan efiesien sehingga proyek tersebut dapat 
mecapaistarget atau deadline yang telah direncanakan pada awal proyek. 
Namun pada pelaksanaannyassering terjadi penyelesaian suatu proyek tidak 
dilaksanakan secarasefektif dan efisien, sehingga dapat menyebabkan 
keterlambatan dansterjadi penambahan biaya. 

 Keterlambatan proyek merupakansmasalah yang sering terjadi dan 
berdampak pada semua kegiatansyang ada pada suatu proyek. Keterlambatan 
proyek sangatlah eratshubungannya terhadap biaya dan waktu, karena dapat 
menyebabkanspenambahan biaya dan semakin lama pengerjaan proyek 
tersebut. Agar tidak terjadisketerlambatan proyek maka perlu adanya 
pengendalian proyek dansmanajemen proyek karena dapat meminimalisir suatu 
keterlambatan proyek. Dalam suatusproyek sistem manajemen yang baik ialah 
yang bisa mengelolasmanajemen aktivitas seperti penjadwalan proyek 
pengelolaan humansresource yang ikut sertasdalam pelaksanaan proyek 
tersebut agar nantinya dari kontraktor dapat mengeluarkan suatu estimasi biaya 
untuk   
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proyek tersebut. Dengan kontraktorsmengetahui estimasi biaya maka 
pengeluaran biaya bisa ditekanslagi agar tidak terlalu banyakspenambahan 
biaya. Agar keterlambatan suatu proyek bisasdiminimalisir maka perlu adanya 
suatu pengendalian proyek yangsdimana proyek tersebut tetap berjalan sesuai 
dengan rencana awal. Ketepatan waktu penyelesaiansialah salah satu aspek 
yang penting dalam suatuskegiatan. Maka dari itu sebaiknyaskontraktor 
memberikansperhatianskhusus pada pengendalian waktu agar bisa 
meneyelesaikanssuatu pekerjaan dengan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas 
pekerjaanstersebut. Dengan perencanaan yang baik dan tepat diharapakan 
kegiatanspada proyek dapat diselesaikan dengan waktu yang telah 
direncanakan sebelumnya. Adasbeberapa metode telah digunakan pada 
kegiatan kontruski, berfungsisuntuk melakukan network planning. Metode 
network planning inismerupakan salah satu teknik yang biasa dugunakan dalam 
kegiatan konstruksi untuk melakuanspenjadwalan dan dan pengendalian 
proyek. 

 Sebagai perusahaan yangsbergerak pada bidang konstruksi yang ada 
pada wilayah Surabayasyaitu PT Duta Pertiwi member of Sinar Mas Land 
sebagai salah satusperusahaan  terbesar di Indonesia yang berfokus dalam 
bidang property. Mempunyai berbagaisasset dalam bidang konstruksi atau 
suatu bangunan ( hunian ) Salahssatunya apartemen Klaska Residence , yang 
berlokasi dijalan Jagir – Wonokromo, Surabaya. Dengansrencana bangunanan 
memiliki 1 basement ,podium dengan 5 lantaisyang berfungsi sebagai area 
parkir dan pada area tower memliki 35 lantaisyang berfunsi sebagai hunian 
apartemen. Dalam pelaksanaan pembangunansapartemen ini pihak PT Duta 
Pertiwi melalui proses tender untuk dapatsmemilih pihak kontraktor yang 
kompeten dalam pembangunan gedungsapartemen ini, maka terpilih lah 
kontraktor yang dipercaya untuksmengerjakan proyek apartemen ini yaitu PT 
Mitra Langgeng Jaya Kontruksisuntuk pelaksanaan pembangunan apartemen 
Klaska Residence. Dalamspelaksanaannya PT Mitra Langgeng Jaya Konstruksi 
diminta untuk dapat menyelesaikanspekerjaan sesuai jadwal yang telah 
disepakati bersama. Pihakskontraktor dalam merencanakan waktu 
pembangunan apartemensKlaska Residence menggunakan master schedule , 
berupa kurva S dansgiant chart untuk acuan dalam pelaksanaan. Dalam 
pelaksanaan penjadwalan proyek tidak semua kegiatan berjalan lancar sesuai 
rencana awal. Perencanaansjadwal proyek biasanya memiliki waktu yang lebih 
pendek daripada kegiatanslangsung dilapangan dan cenderungslebih lama 
dikarenakan adanya keterlambatan suatuspekerjaan, tentunya ini akan berakibat 
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fatal terhadapsperusahaan. Waktu pekerjaanspun menjadi lebih lama dari 
rencana awal sehingga bisasmenyebabkan namaperusahaan yang bersangkutan 
menjadi buruk karenasterkesan seperti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 
yang telah disepakatisbersama dalam kontrak pekerjaan yang sudah disetujui 
bersama disawal kegiatan. Tidak hanya itu saja perusahaan juga mengeluar 
biaya yangslebih banyak dari rencana awal dikarenakan tidak tepatnya waktu 
penyelesaian proyek.  

 Pembangunan proyek apartemensKlaska Residence sampai saat ini telah 
mengalamisrevisispadasmastersschedule halsini terjadisdikarenakan ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi. Sepertiskondisi saaat inisyangsterjadi 
pada dunia yang dimana terdapatswabah pandemic corona virus yang 
mempengaruhi semuaskegiatan industri yang ada. Pada proyek apartemen 
Klaska Residencesini juga merasakansdampak dari wabah pandemic tersebut 
sehingga pekerjaan yang ada padasproyek mengalami pemberhentian paksa 
sementara waktu oleh PT.Duta Pertiwi. Selain dari faktor pandemicstersebut, 
cuaca  juga sulit diprediksi sehingga tidaksmendukung pelaksanaan pekerjaan. 
Dikarenakan hal ini mastersschedulesmengalami perubahan dan telah direvisi 
sebanyak satuskali, pada bulan Julis2020 mastersschedulesdiperbarui. Jika 
menyesuaikansdengan rencanasjadwal awal makasproyek akan selesai pada 30 
Desember 2020, Sedangkansuntuk untukskegiatan pekerjaan struktur selesai 
padas15 September 2020. Dikarenakan poyek pernah mengalami 
pemberhentian sementara maka proyek mengalami keterlambatan pada jadwal. 

 Untuk meningkatkan progress proyek supaya tidak terlampau jauh dari 
rencana awal, Percepatan durasisproyek diperlukan walaupun nantinya akan 
adanya biaya-biayastambahan yang disebabkan oleh percepatan waktu tersebut. 
Sehinggasperlu dilakukannya analisa durasi proyek untuk mengetahui proyek 
tersebutsbisa selesai dalamswaktu berapa lama dansmengetahuisadanya 
kemungkinansdilakukan percepatan waktuskegiatan perkerjaansdengan 
menggunakan metodesCPM (criticalsPathsMethode) atau metode lintasan 
kritis. Metode CPM ini ialah metode yang digunakansuntuk merencanakan 
suatu kegiatan dalam proyek yang sering digunakan dengan prinsip 
pembentukan jaringan kerja. Metode criticalspathsmethod (CPM) ialah 
suatuskegiatan menggunakansanalisa jaringanskerja sebagai dasar untuk 
melakukan pengoptimalansbiaya total proyek dengan melakukan percepatan 
waktu. Degan dilakukannya percepatan waktu maka digunakan juga metode 
crash program. Setiap percepatan pekerjaan makasakan dilakukan analisa 
biaya yang diperlukan darispercepatan (crashing) tersebut. Dari sebagian 
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pekerjaan yang sudah dilakukan crash programsserta dianalisa kebutuhan 
biayanya dapat ditentukan pekerjaan yangstepat dan yang paling ekonomis 
untuk dilaksanakan crashing. Dengan metode crash program dapatsdianalisa 
sejauh mana durasi proyek tersebut bisa  dipercepatsdengan kenaikan biaya 
yang tidak sangat besar.  

 Tujuan dari penelitian inisialah untuk mendapatkan lintasan kritis pada 
proyek pembangunan apartemen Klaska Residence – Surabaya ini agar bisa 
didapatkan pekerjaan yang memiliki lintasan waktu terpanjang sehingga dapat 
dilakukan percepatans (crash program) pada pelaksanaan proyek agar tidak 
terjadi keterlambatan dan dapat mengoptimalkan waktu yang ada dengan 
analisis jaringan kerja dengan menggunakan metode CPM (CriticalsPath 
Method), dan mendapatkan analisa biaya dari penambahanspekerjaan yang 
dilakukan crash program. Dengansmenggunakan metode inisdiharapkan bisa 
mendapatkanshasil percepatan waktu dan biaya percepatan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang, maka akan muncul permasalahan pada 
proyek tersebut sebagai berikut :  
1. Bagaimana network atau jaringan kerja yang ada pada proyek 

pembangunan apartemen Klaska Residence ? 
2. Berapa jumlah durasi proyek yang telah dipercepat waktunya pada proyek 

pembangunan apartemen Klaska Residence ? 
3. Berapa jumlah biaya keseluruhan yang dihasilkan yang telah dipercepat 

waktunya pada proyek pembangunan Klaska Residence ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :  
1. Membuat jaringan kerja atau network pada proyek gedung apartemen 

Klaska Residence. 
2. Mengetahui jumlah durasi proyek yang telah dilakukan percepatan durasi 

waktunya pada proyek pembangunan apartemen Klaska Residence. 
3. Mendapatkan jumlah keseluruhan biaya yang telah dilakukan percepatan 

waktunya pada proyek apartemen Klaska Residence. 
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1.4 Batasan Masalah  

 Karena luasnya permasalah dan aspek yang ada maka dalam penelitian 
ini hanya mencakup batasan masalah yang digunakan sebagai berikut :  
1. Penelitian ini hanya terbatas pada proyek “Apartemen Klaska Residence” 

Jl. Jagir Wonokromo no.100 Surabaya kontraktor PT Mitra Langgeng Jaya 
Konstruksi.  

2. Kegiatan percepatan schedule pada proyek ini hanya pada pekerjaan 
struktur bangunan. 

3. Metode percepatan yang digunakan ialah CPM (Critical Path Methode) 
4. Penelitian ini fokus percepatan pada durasi kegiatan pekerjaan struktur dan 

biaya tambahan pada pekerjaan struktur. 
5. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa software Microsoft excel 

2013 dan Microsoft project 2010 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Dari hasil penelitian ini didapat manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat bagi mahasiswa :  

Sebagai calon sarjana oleh karena itu mahasiswa harus bisa mengetahui 
setidaknya manajemen proyek dalam bidang penjadwalan sebelum terjun 
ke dunia konstruksi. 

2. Manfaat untuk institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :  
Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat membantu para akedemisi 
untuk sebagai refrensi pada bidang dan bisa digunakan sebagai penunjang 
dalam perkuliahan. 

3. Manfaat untuk Instansi adalah : 
  Bisa memberikan masukan terhadap penjadwalan pada suatu kegiatan 

proyek yang dikerjakan baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. 
4. Manfaat untuk penelitian selanjutnya : 

Diharapkan setelah penelitian ini selesai bisa digunakan sebagai refrensi 
penelitian selanjutnya.Sehingga bisa dikembangkan atau diperbaiki lagi 
menjadi yang lebih baik lagi.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 


