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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah proyek dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang 

berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasarannya telah digariskan 

dengan jelas. Dalam pelaksanaan sebuah proyek, dapat kita temukan kegiatan-

kegiatan yang sangat kompleks dan penting. Untuk mengatur dan mengelola 

kegiatan-kegiatan itu perlu adanya suatu manajemen proyek yang baik, termasuk 

kegiatan jasa konstruksi. Manajemen proyek diterapkan pada seluruh tahapan 

proyek. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang, material dan pelaksanaan 

guna mencapai tujuan yang sesuai dengan tahapan proyeknya. Usaha pengelolaan 

dalam manajemen konstruksi yang sering dilakukan adalah penjadwalan kegiatan 

proyek secara sistematis. 

Penyusunan jadwal kegiatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

misalnya dengan cara bagan balok (bar chart) dan jaringan kerja (Network 

Planning). Kedua cara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Jaringan kerja dipandang sebagai langkah penyempurnaan dari 

metode bagan balok. Penerapan penjadwalan dengan jaringan kerja akan lebih 

mudah dalam memperkirakan kurun waktu penyelesaian proyek. Metode jaringan 

kerja dibagi menjadi tiga cara/metode yaitu Critical Path Methode/Metode 

Jaringan Kritis (CPM), Project Evaluation and Review Technique/Teknik 

Pengamatan dan Evaluasi Proyek (PERT) dan Preseden Diagram Method/Metode 

Diagram Preseden  (PDM). Ketiga metode ini mempunyai perbedaan dimana 

metode CPM menggunakan satu angka penentu waktu, metode PERT 

menggunakan tiga angka kemungkinan waktu, sedangkan metode PDM 

menggunakan satu angka penentu waktu yang dilengkapi dengan konstrain 

(batasan). 
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Perbedaan pada angka penentu akan berpengaruh pada waktu penyelesaian 

proyek nantinya. Mengacu pada perbedaan tadi, tugas akhir ini berusaha untuk 

mempelajari ketiga metode tersebut sehingga pada akhirnya diperoleh waktu 

penyelesaian proyek paling pendek pada proyek jasa konstruksi yang akan 

dikerjakan.  

 

1.2 Permasalahan 

Mempertimbangkan sebuah kegiatan jasa konstruksi memiliki pekerjaan 

yang sangat banyak dan kompleks maka kebutuhan perencanaan dan pengelolaan 

amat vital. Padahal di dalam perencanaan, penyusunan jadwal waktu merupakan 

salah satu masalah yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan proyek. Oleh 

karena itu perlu ditentukan penggunaan metode mana yang mempunyai waktu 

penyelesaian proyek paling pendek dari ketiga metode jaringan kerja (CPM, 

PERT, PDM) yang nantinya menjadi pilihan dan ini haruslah dilakukan lebih 

dahulu oleh pelaku jasa konstruksi terutama pada pelaksanaan proyek. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk melakukan 

kegiatan penjadwalan waktu proyek yang akan dikerjakan dengan menggunakan 

metode jaringan kerja. 

Tujuan yang hendak dicapai adalah menganalisis dan membahas perkiraan 

waktu penyelesaian dengan ketiga metode pada metode jaringan kerja dan 

memilih waktu penyelesaian proyek yang paling pendek.  

 

1.4 Ruang Lingkup 

Dalam laporan tugas akhir ini diberikan batasan pembahasan sebagai 

berikut: 

 Mengingat banyak teknik dan metode pengelolaan (manajemen) yang 

bermunculan sampai sekarang ini dalam menangani sebuah proyek, maka 

penulis hanya akan memfokuskan pada metode jaringan kerja. 
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 Metode Jaringan Kerja mempunyai tiga cara dimana satu sama lainnya 

bisa dibandingkan sebagai tolok ukur pemilihan waktu penyelesaian 

proyek yang paling pendek. 

 Metode Jaringan Kerja diterapkan pada pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Gedung Parkir Mall Ciputra Semarang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab. 

Masing-masing  bab dibagi dalam sub bab mengenai pokok pembahasan, 

kemudian diuraikan dengan tujuan dapat diketahui permasalahan yang 

dibicarakan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas secara umum mengenai Latar Belakang, 

Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup serta Sistematika 

Penulisan Tugas Akhir  

BAB II STUDI PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Umum, Tahap-tahap 

Aplikasi Metode Jaringan Kerja, Macam Jaringan Kerja, pengenalan 

simbol dan istilah. 

BAB III METODOLOGI 

Dalam bab ini membahas secara umum metode penulisan Tugas Akhir, 

langkah-langkah penyusunan Jaringan Kerja (metode CPM, PERT dan 

PDM). 

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN PERHITUNGAN 

Dalam bab ini membahas mengenai data-data dari studi proyek yaitu 

data lokasi, struktur, waktu pelaksanaan dan uraian pekerjaan, 

kemudian menganalisis dan juga membahas mengenai Penjadwalan 

waktu proyek dengan metode Jaringan Kerja (CPM, PERT, PDM), 

pemilihan dari ketiga metode berdasarkan waktu penyelesaian proyek 

yang paling pendek 
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BAB V PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai perbandingan ketiga metode 

berdasarkan waktu penyelesaian proyek yang paling pendek.  

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penulisan Laporan Tugas Akhir 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 


