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ABSTRAK 

 

 

Objek pada penelitian ini adalah perencanaan proyek, maka untuk 

melakukan perencanaan proyek dibutuhkan data-data awal sebagai input dalam 

pembuatan perencanaan waktu atau jadwal, untuk memperkirakan biaya suatu 

pekerjaan, perusahaan ini menggunakan analisa data pengalaman dari 

pekerjaan-pekerjaan proyek sebelumnya, dari perusahaan tersebut analisa ini 

merupakan panduan biaya. Sedangkan CPM dan PERT digunakan untuk 

mennunjukan hubungan antara kegiatan dan kapan kegiatan itu dilakukan, CPM 

dan PERT ini sangat cocok dengan kondisi proyek yang sedang diteliti karena 

terdapat hubungan pekerjaan yang tumpang tindih dengan kata lain pekerjaan B 

dimulai tanpa harus menunggu Pekerjaan A selesai. Upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaikan persoalan dalam proyek ini (overallocation) yaitu dengan cara 

leveling pada Microsoft project 2013, leveling dilakukan dengan cara menyusun 

ulang jadwal kerja setiap kegiatan atau dengan cara menggeser jadwal beberapa 

pekerjaan dan penundaan waktu pelaksanaan hingga setiap pekerjaan tidak ada 

sumber daya yang overallocation. Seperti yang dilakukan pada evaluasi 

penjadwalan proyek ini yaitu: 

Mandor terjadi overallocation pada tanggal (15/05/2018 – 18/05/2018) 

pekerjaan pengerukan menggunakan bucket wheel, pada tanggal (19/05/2019 – 

18/06/2018) pekerjaan pembuatan dinding kobakan kolam, pada tanggal 

(18/05/2018 – 22/06/2018) pekerjaan perakitan mesin penambang (Crusher), 

pada tanggal (28/05/2018 – 13/07/2018) pekerjaan penyortiran pasir dan tanah 

(23/05/2018 – 31/07/2018) pekerjaan pengolahan bahan galian, pada tanggal 

(06/10/2018 – 12/10/2018) pekerjaan penggurukan area pertambangan, pada 

tanggal (13/10/2018 – 20/10/2018) pekerjaan pembersihan lokasi. 

 

Kata kunci: Microsoft Project 2013, levelling, Presedence (CPM dan 

PERT) 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Pelaksanaan proyek galian pertambangan pasir biasanya terjadi berbagai 

kendala, baik kendala yang sudah diperhitungkan maupun kendala yang di luar 

perhitungan. Kendala-kendala tersebut diantaranya keterlambatan yang terkait 

dengan material, tenaga kerja, peralatan, pekerjaan sub kontraktor, faktor cuaca, 

karakteristik tempat, perencanaan yang tidak sesuai, rendahnya pengontrolan pada 

waktu pelaksanaan proyek, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Kendala-

kendala ini akan menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek dan 

bertambahnya biaya yang dikeluarkan. Dalam penelitiannya Dannyanti (2010 

hlm.2) menyatakan bahwa proyek pada umumnya memiliki batas waktu 

(deadline), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang 

telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini maka keberhasilan 

pelakasanaan sebuah proyek tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting 

baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor. Sedangkan menurut penelitian 

Astina dkk. (2011 hlm.2) menyatakan penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu 

adalah merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu 

kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan. 

Untuk mengatasi hal ini, maka dibutuhkan manajemen proyek untuk 

mengelola dari awal hingga akhir proyek, dengan  merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian jadwal dibutuhkan 

dalam proyek kontruksi untuk membuat aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

menjadi efektif dan efisien.  

Menejemen proyek sangat penting karena perencanaan kegiatan merupakan 

dasar untuk proyek bisa berjalan dan agar proyek yang dilaksanakan dapat selesai 

dengan waktu yang optimal. Pada tahapan perencanaan proyek, diperlukan adanya 

estimasi durasi waktu pelaksanaan proyek. Realita di lapangan menunjukkan 

bahwa waktu penyelesaian sebuah proyek galian pertambangan bervariasi, 

akibatnya perkiraan waktu penyelesaian suatu proyek tidak bisa dipastikan akan 

dapat ditepati. Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian proyek ditentukan 

oleh tingkat ketepatan perkiraan durasi setiap kegiatan di dalam proyek. Selain 
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ketepatan perkiraan waktu, penegasan hubungan antar kegiatan suatu proyek juga 

diperlukan untuk perencanaan suatu proyek. Dalam mengestimasi waktu dan 

biaya di sebuah proyek maka diperlukan optimalisasi. Optimalisasi biasanya 

dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta meminimalkan 

risiko namun tetap mendapatkan hasil yang optimal. Maka dari itu diperlukan 

metode analisis yang dapat membantu manajemen proyek diantaranya adalah 

metode CPM (Critical Path Method) dan PERT (Program Evaluation and Review 

Technique). 

Gosku dan Catovic (2012 hlm. 2) berpendapat bawa konsep CPM dan 

PERT metode dapat digunakan untuk mengurangi waktu penyelesaian 

proyek dan biaya. Percepatan waktu penyelesaian proyek (crashing) akan 

menambah biaya proyek, namun dengan menggunakan metode CPM dan 

PERT dapat dihasilkan biaya proyek yang terendah yang dapat digunakan. 

Peng dkk. (2010 hlm. 2) menyatakan konsep percepatan penyelesaian 

waktu proyek di CPM diterapkan pada jaringan PERT untuk mengurangi 

durasi proyek, dan juga untuk meningkatkan kemungkinan menyelesaikan 

proyek pada atau sebelum waktu penyelesaian dengan jumlah tambahan 

uang yang akan berinvestasi untuk kegiatan yang berbaring di jalur kritis. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedua metode 

tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memaksimalkan perencanaan 

dalam usaha meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian proyek 

PT. Graha Silver Silk merupakan unsur pelaksana pengadaan pekerjaan 

pertambangan pasir. Proyek galian C pertambangan pasir dilakukan untuk 

menampung pergerakan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat 

seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk dan arus 

pembangunan Kabupaten Subang khususnya Kecamatan Kalijati.  

Pelaksanaan proyek galian C, di PT. Graha Silver Silk belum pernah 

menggunakan metode CPM atau PERT dalam merencanakan waktu yang 

dibutuhkan. Selama ini perusahaan dalam menentukan waktu yang dibutuhkan 

hanya berdasarkan pengalaman. PT. Graha Silver Silk seringkali mendapatkan 

masalah dalam waktu menyelesaikan proyek galian, waktu penyelesaian yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini berdampak 

buruk bagi perusahaan, diantaranya memperburuk image perusahaan yang 

terkesan tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai kontrak yang telah disepakati. 

Selain itu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dengan tidak 
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tepatnya waktu penyelesaian proyek. Kendala terbesar adalah faktor cuaca, 

sehingga proyek memiliki perkembangan yang buruk dan implementasi proyek 

tidak seperti yang direncanakan, dapat dikatakan kemajuan proyek galian lebih 

lambat. Selain itu, terdapat pula kendala-kendala lainnya seperti kendala 

pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor berupa pengadaan alat bor sumur, 

dan ready mix yang tidak sesuai dengan penjadwalan. 

Saat ini PT. Graha Silver Silk sedang melakukan proyek pertambangan pasir 

di Desa Banggamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Pertambangan pasir 

ini meliputi tahap persiapan kegiatan pengangkutan berbagai jenis peralatan 

tambang, dan selanjutnya adalah pembuatan, pembukaan jalan untuk proses 

pengangkutan. Tahap eksploitasi kegiatan yang utamanya berupa penambangan 

pasir dan tahap pengangkutan. Kondisi proyek pada tanggal 11 Januari 2018 baru 

mencapai 7.47% dan mengalami kerugian hingga mencapai 3.34%. PT. PT.Graha 

Silver Silk pertama kalinya menggunakan metode CPM dan PERT dengan 

beberapa kendala yang terjadi diantaranya diawal pengerjaan proyek yang berupa 

perijinan pertambangan pasir, keterlambatan material dan pengaruh cuaca. Untuk 

mencegah terjadinya waktu penyelesaian proyek yang menimbulkan kerugian 

maka harus dibuat alternatif lain dalam pengerjaan proyek. Salah satu 

alternatifnya adalah melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek yang telah 

tertunda, diantaranya dengan menambah waktu kerja (lembur), memberlakukan 

sistem kerja 2 shift, menambah jumlah tenaga kerja atau mengalihkan pekerjaan 

kepada subkontraktor. Dengan adanya percepatan ini maka akan ada tambahan 

biaya yang akan dikeluarkan. 

Prosedur penjadwalan dengan metode CPM digunakan estimasi waktu 

aktivitas yang deterministic atau diasumsikan bahwa durasi kegiatan dianggap 

diketahui dengan pasti padahal banyak aktivitas di lapangan yang sifatnya tidak 

tentu (uncertainly). Metode PERT merupakan suatu metode yang memasukkan 

unsur-unsur probabilitas, karena mempunyai kadar ketidakpastian pada kurun 

waktu aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Untuk itu perlu 

dilakukan evaluasi terhadap dua metode tersebut untuk mendapatkan waktu 

penyelesaian optimal. Dengan menggunakan metode ini dapat mengatasi masalah 
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keterlambatan proyek dengan cara mempercepat waktu penyelesaian proyek 

menggunakan biaya yang minimum. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan evaluasi penjadwalan waktu dan 

biaya dengan menggunakan CPM dan PERT untuk memperoleh waktu dan biaya 

optimal proyek. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencoba 

melakukan analisis optimalisasi, adapun judul yang diajukan penulis untuk 

penelitian tersebut adalah “Evaluasi Penjadwalan Proyek Galian C 

(Pertambangan Pasir) menggunakan metode CPM dan PERT”. 

 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini 

antara lain terdapat perbedaan umur pelaksanaan proyek dengan umur rencana 

proyek yang telah ditetapkan. Proyek mengalami keterlambatan karena 

penggunaan waktu dan biaya yang tidak optimal dalam proses pelaksanaannya. 

Permasalahan yang dihadapi antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Berapa waktu optimal pelaksanaan proyek PT.Graha Silver Silk pada galian C 

pertambangan pasir di Desa Banggamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten 

Subang dengan menggunakan metode CPM dan PERT? 

2. Berapa total biaya dalam pelaksanaan proyek PT.Graha Silver Silk pada galian 

C pertambangan pasir di Desa Banggamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten 

Subang dengan menggunakan metode CPM dan PERT? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang 

ingindicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis waktu optimal pada saat pelaksanaan proyek galian C 

pertambangan pasir di PT.Graha Silver Silk Desa Banggamulya Kecamatan 

Kalijati Kabupaten Subang dengan menggunakan metode CPM dan PERT. 

2. Menganalisis perkiraan biaya pada saat pelaksanaan proyek galian C 

pertambangan pasir di PT.Graha Silver Silk Desa Banggamulya Kecamatan 

Kalijati Kabupaten Subang dengan menggunakan metode CPM dan PERT. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat melakukan pengendalian proyek pada pertambangan pasir. 

b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang proyek 

galian C dengan menggunakan CPM (Critical Path Method-Metode Jalur 

Kritis) dan PERT (Project Evaluation and Review Technique). 

c. Penelitian ini mampu mengaplikasikan teori-teori tentang manajemen proyek 

untuk menentukan waktu penyelesaian proyek yang tepat dan cepat. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran pada pelaksanaan proses 

pembangunan proyek penggalian pasir secara baik dan benar. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk menganalisa proses dan tindakan 

korektif lainnya yang dapat dijadikan masukan bagi perusahaan, sehingga 

dapat mengoptimalkan dalam pengendalian waktu dan biaya. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dari studi literature yang dapat 

menghubungkan antar manajemen proyek dengan dunia perguruan tinggi. 

b. Penelitian ini dapat memberikan referensi yang berguna bagi pendidikan 

penulisan lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat dengan permasalahan ini. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi sejauh mana sistem 

pendidikan dan materi kuliah yang telah dijalankan selama ini sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan proyek. 

 

1.5. Ruang Lingkup Pembatasan Penelitian 

Agar penelitian efektif dan mencegah meluasnya permasalahan, penelitian 

ini memiliki batasan permasalahan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian pengukuran kinerja dan pengambilan data berdasarkan manajemen 

proyek PT. Graha Silver Silk di Desa Banggamulya Kecamatan Kalijati 

Kabupaten Subang. 
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2. Metode PERT dan CPM batasan sampai mengetahui tingkat beberapa 

perspektif sebagai pengukuran kinerja perusahaan. 

3. Pembahasan pengukuran kinerja dengan pendekatan PERT dan CPM yang 

dilakukan hanya sampai pada tahap perancangan berupa alat pengukuran 

kinerja. 

4. Data-data yang diperlukan adalah data yang mencakup dalam empat perspektif 

PERT dan CPM yaitu anggaran keuangan, dan penjadwalan pengerjaan 

proyek. 

 

1.6. Asumsi Pembatasan Penelitian 

Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data dan informasi yang diperoleh dari pengukuran kerja dan pengambilan 

data dianggap benar dan konstan. 

2. Daftar harga yang diperoleh berdasarkan pada data yang diperoleh saat 

penelitian dilakukan dan dianggap konstan. 

 

1.7. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Banggamulya Kecamatan 

Kalijati Kabupaten Subang pada PT.Graha Silver Silk. 

 

1.8. Sistematika Penelitian 

Untuk pembahasan dan penyusunan laporan skripsi ini, maka penyusun 

akan menguraikan sistematika penulisan laporan, sehingga dengan demikian 

pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dipahami secara menyeluruh dan 

jelas. Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, ruang lingkup batasan masalah, asumsi, lokasi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang konsep dan dasar teori dari manajemen proyek, 

penjadwalan proyek, metode penyajian dari penjadwalan dari proyek galian C 
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pada pertambangan pasir, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipercepat dalam 

suatu proyek, estimasi biaya proyek, jenis-jenis biaya, metode pelaksanaan proyek 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, identifikasi masalah, metode 

pengumpulan data, pengolahan data, dan kerangka penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang pengolahan data dan hasil analisa yang meliputi jenis-

jenis penjadwalan, item pekerjaan, rencana anggaran biaya normal, rekapitulasi 

rencana anggaran biaya normal, serta pembahasan untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh. 

BAB V ANALISAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasinya atau saran yang harus 

diberikan untuk penelitian lanjut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

analisa dan pembahasan pada bab terdahulu serta memberikan saran dari hasil 

penelitian dari pengolahan data tersebut. 
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