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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sekarang ini hampir tidak ada yang mengenal tentang istilah  kata proyek, 

wujud skala dari proyek itu sangat beraneka ragam mulai dari proyek perumahan, 

gorong gorong, hingga gedung pencakar langit. Semaki maju peradapan sumber 

manusia maka semakin besar proyek yang dikerjakannya sehingga melibatkan banyak 

sumber tenaga kerja yang terampil, bahan material, serta teknologi yang semakin 

canggih. 

Penjadwalan perlu diperhatikan dalam manajemen proyek untuk menentukan 

durasi maupun urutan kegiatan proyek, sehingga terbentuknya penjadwalan yang 

realistis. Pada dasarnya penjadwalan proyek menggunakan estimasi durasi yang pasti. 

Namun, dalam pengerjaan proyek banyak faktor ketidak pastian sehingga durasi 

masing masin kegiatan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Faktor prnyebab ketidak 

pastian durasi tersebut antara lain dari produktivitas pekerja dan lain nya yang dapat 

menghambat kegiatan.  

 Suatu proyek umumnya memiliki sumber daya yang terbatas dan memerlukan 

perancangan dengan matang agar dapat menggunakan sumber daya tersebut dengan 

lebih efektif dan efisien. Dalam proses perencanaan proyek, dilakukan penyusunan 

urutan kegiatan, penghitungan durasi setiap kegiatan, penentuan hubungan antara 

kegiatan, penghitungan durasi penyelesaian proyek dan besarnya total float setiap 

kegiatan, penentuan kegiatan kritis dan non kritis, kapan waktu pelaksanaan, penentuan 

jumlah sumberdaya yang diperlukan. 

PT. SDR adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi yang 

sedang melakukan proyek pembangunan rumah tinggal. Dalam pembangunan rumah 

tinggal tentulah harus menentukan desain perancangan, anggaran biaya sampai dengan 

waktu proses pekerjaan. Proyek ini  memiliki permasalahan dalam perkembangan yang 
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kurang baik sehingga implementasi proyek tidak seperti yang direncanakan atau dapat 

dikatakan dalam pengerjaan proyek pembangunan Rumah Tinggal ini mengalami 

keterlambatan penyelesaian 

Karna proyek mengalami keterlambatan penyelesaian, perlulah dilakukan 

perkembangan suatu teknik untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek seperti 

sencana semula.. Melakukan analisis optimilisasi durasi proyek pembangunan Rumah 

Tinggal tersebut diselesaikan dan mencari adanya kebutuhan sumber daya yang tidak 

sesuai dengan melakukan perataan tenaga kerja menggunakan metode CPM dan 

Burgess.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

 PT. SDR mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena 

waktu penyelesaian dan kebutuhan sumber daya tidak sesuai dengan yang sudah 

direncanakan sebelumnya.. Karna proyek ini bersifat sementara maka semakin 

lamanya kegiatan tersebut maka semakin banyak kerugian yang didapat antara lain 

memperburuk image perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Memberikan tampilan grafis logika hubungan antar kegiatan (saling 

ketergantungan) dengan membuat bentuk jaringan kerja atau network proyek 

pembangunan Rumah Tinggal menjadi lebih rinci dan detail. 

b. Aktivitas kegiatan apa saja pada lintasan kritis untuk kondisi awal dan 

percepatan berdasarkan metode CPM 

c. Rekomendasi solusi permasalahan keterlambatan penyelesaian pembangunan 

rumah tinggal dengan fokus mengoptimalkan perataan sumber daya dengan 

menggunakan metode Burgess 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang didapat , maka tujuan yang ingin dicapai 

untuk menyelesai kan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan jaringan kerja atau network proyek pembangunan Rumah Tinggal, 

dan menganalisis waktu optimal untuk menyelesaikan proyek pembangunan 

Rumah Tinggal 

b. Mengetahui kegiatan – kegiatan kritis dalam pembuatan proyek kontruksi yang 

sedang dikerjakan. 

c. Melakukan perataan sumber daya yang ideal agar dapat mengetahui dan 

mengurangi tenaga kerja yang kurang seimbang dengan menggunakan metode 

Burgess 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian dapat memberi informasi kepada pihak proyek tentang 

kegiatan kegiatan kritis sehingga dapat mengurangi penundaan penyelesaian 

b. Manfaat untuk akademisi, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengembangan ilmu Manajemen proyek. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar penyusun dan pembahas tugas akhir dapat terarah dan dipahami maka 

dilakukan pembatasan masalah dan asumsi – asumsi yang digunakan sebagai berikut: 

a. Analisa jaringan kerja untuik pembuatan rumah dengan mengguanakan data 

sekunder yang didapat dari PT. SDR 

b. Bahan/material proyek dapat diperoleh dengan mudah dipasaran/toko material 

sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan proyek. 
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c. Sumber daya yang diteliti adalah tenaga kerja. Penggunaan sumber daya dan 

waktu kerja berdasarkan jam kerja 8 jam kerja sehari pada pukul 08.00 sampai 

17.00, dengan waktu istirahat 1 jam pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00. 

Dalam satu minggu berlaku 7 hari kerja. Terkecuali sabtu dan minggu 08.00 

hingga pukul 16.00. 

d. Proses perencanaan perataan sumber daya menggunakan metode Burgess 

dengan bantuan Microsoft Excel. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penulisan penelitian ini sususanannya berdasarkan suatu sitematika 

penulisannya yang secara garis besar sudah digambarkan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan konsep-konsep, teori dan rumusan yang menunjang dalam 

pemecahan masalah 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membuat penguraian tentang konsep-konsep serta langkah-

langkah pemecahan masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini menampilkan tentang data-data yang telah didapatkan secara 

langsung serta menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, serta 

membahas tentang pengolahan data yang membantu dalam proses pemecahan 

masalah. Pada bab ini juga melakukan analisa data dari kegiatan penelitian dan 

melakukan perataan sumber daya. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah 

didapatkan berdasarkan dari pengolahan dan analisa data penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran yang berguna bagi perusahaan. 
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