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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu proyek, tahap perencanaan merupakan kunci keberhasilan 

karena menentukan alokasi dana, waktu dan kualitas yang akan dicapai. Agar 

efisiensi dan efektivitas kerja terpenuhi dengan baik, maka di dalam pelaksanaan 

proyek diperlukan manajemen proyek yang baik,  

Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek dipengaruhi oleh faktor 

planning dan schedulling. Hal ini berarti keduanya merupakan suatu langkah awal 

yang sangat penting dalam merencanakan keperluan tenaga kerja, material, 

peralatan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Keperluan tenaga kerja sering kali 

tidak mudah diperoleh, mahal dan menimbulkan banyak persoalan. Adapun 

perencanaan material dan peralatan erat hubungannya dengan ketepatan jadwal 

penyerahan di lokasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka perlu 

direncanakan hubungan yang tepat antara waktu, biaya dan ketersediaan sumber 

daya. 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penjadwalan suatu proyek 

antara lain CPM (Critical Path Method), PERT (Project Evaluation and Review 

Teqnique), PDM (Precedence Diagram Method), LoB (Line of Balance) dan lain-

lain. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai CPM (Critical Path 

Method) ), PDM (Precedence Diagram Method) dan LoB (Line of Balance).  

Metode Line of Balance dapat digunakan untuk perencanaan suatu proyek 

konstruksi yang berulang atau banyak melaksanakan pekerjaan maupun pekerjaan 

yang sama. Metode ini cocok diterapkan pada proyek-proyek konstruksi seperti 

proyek perumahan, pekerjaan gedung yang besifat repetitif, pekerjaan perpipaan, 

dan pembangunan jalan. Metode CPM (Critical Path Method) menggunakan 

network diagram yang menunjukkan hubungan yang logis antar kegiatan, 
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hubungan timbal balik antara pembiayaan dari waktu penyelesaian proyek. 

Sedangkan PDM (Precedence Diagram Method) menggunakan diagram yang 

menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan dengan memungkinkan 

terjadinya kegiatan dilakukan paralel tehadap kegiatan lainya selama resources 

tersedia. 
 

1.2.  Maksud dan Tujuan 
1.2.1  Maksud  

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan Critical Path Method (CPM), Precedence Diagram Method (PDM), 

dan Line of Balance (LoB) dalam penjadwalan waktu proyek yang bersifat 

repetitif. 

1.2.2  Tujuan  

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah menganalisis dan 

membandingkan metode Critical Path Method (CPM), Precedence Diagram 

Method (PDM) dan Line of Balance (LoB) dalam perencanaan, penjadwalan dan 

pengendalian proyek khususnya pada proyek yang bersifat repetitif. baik repetitif 

horizontal atau repetitif vertikal. 

 

1.3.   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Metode 

CPM (Critical Path Method), PDM (Precedence Diagram Method), dan LoB 

(Line of Balance) pada Pekerjaan Repetitif  Vertikal dan Horisontal” meliputi: 

1. Perhitungan Struktur  

2. Perhitungan  Bill of Quantity (BoQ) 

3. Perhitungan Durasi Pekerjaan 

4. Analisis penjadwalan proyek dengan Critical Path Method (CPM) 

5. Analisis penjadwalan proyek dengan Precedence Diagram Method (PDM) 

6. Analisis penjadwalan proyek dengan Line of Balance (LoB)  
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7. Perbandingan kelebihan dan kekurangan penggunaan dengan Critical Path 

Method (CPM), Precedence Diagram Method (PDM) dan Line Of Balance 

(LoB) dalam penjadwalan proyek. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Metode 

CPM (Critical Path Method), PDM (Precedence Diagram Method), dan LoB 

(Line of Balance) pada Pekerjaan Repetitif Vertikal dan Horisontal” ini dibagi 

menjadi beberapa bab dengan materi sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar teori dan referensi Tugas Akhir tersebut. 

BAB III. PENDEKATAN METODE 

Bab ini akan membahas tentang pendekatan metode yang akan 

digunakan untuk analisis dalam penulisan Tugas Akhir. 

BAB IV STUDI KASUS 

Bab ini menguraikan secara umum mengenai data-data dari proyek 

pembangunan yang ditinjau. 

BAB V. PERHITUNGAN STRUKTUR (REPETITIF VERTIKAL) 

Berisi perhitungan struktur bangunan secara keseluruhan dalam 

kondisi beban layan dengan program bantu SAP 2000. 

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN METODE CPM, PDM dan LoB 

Bab ini menganalisis dan membahas metode CPM, PDM dan LoB 

pada penjadwalan proyek konstruksi. 

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil perbandingan kedua 

metode yang digunakan dan saran mengenai penggunaan kedua 

metode tersebut. 

 


