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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan suatu proyek kontruksi merupakan salah satu dari rangkaian 

sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut menyatu dengan pekerjaan 

lainnya. Dalam pekerjaan proyek kontruksi yang besar pasti membutuhkan waktu 

dan biaya agar proyek tersebut bisa berjalan lancar atau tidaknya. Dan keberhasilan 

dan kegagalan suatu proyek pekerjaan sangat berpengaruh terhadap biaya dan 

waktu. Keberhasilan suatu proyek bisa dikatakan berhasil bisa dilihiat dari 

penyelesaian pekerjaan yang singkat dan pengeluaran biaya bisa sedikit mungkin. 

Kegagalan suatu proyek bisa terjadi kerena pengerjaan pekerjaan yang lama dan 

anggaran yang dikeluarkan terlalu jauh dari perencanaan. Pada suatu proyek 

pekerjaan yang besar dan rumit ini harus diperlukan adanya sumber daya yang besar 

agar nantinya proyek kontruksi ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan 

lancar sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pada dasarnya proyek yang 

besar ini dibutuhkan biaya yang cukup besar, jumlah tenaga pekerja yang besar dan 

waktu. Jika proyek ini bisa berjalan dengan lancar maka kebutuhan jumlah tenaga 

kerja, biaya dan waktu harus sesuai yang direncanakan. Jika hal tersebut dapat 

teratasi maka akan ada dampak baik untuk proyek tersebut.  

Pada suatu perencanaan proyek kontruksi, efiesiensi biaya dan waktu 

sangatlah penting untuk direncanakan. Dari segi waktu dan biaya yang efisien maka 

kontraktor bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk bisa mendapatkan 

hal tersebut maka dilakukan dalam efisiensi biaya dan waktu yaitu dengan membuat 

jaringan kerja proyek (network), untuk mencari kegiatan-kegiatan yang kritis dan 

menghitung durasi proyek serta mengetahui jumlah sumber daya yang ada 

(resources). 

Penelitian ini membahas analisis percepatan waktu dan biaya poyek 

pelaksanaan “Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Zona 2 STA 

13+725 – 15+575” dengan penambahan jumlah jam kerja (lembur) pada proyek ini 

yang bervariasi mulai dari 1 jam kerja lembur hingga 3 jam kerja lembur dan 

menentukan penambahan jumlah pekerja serta menentukan jumlah biaya setalah 
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dilakukannya jam kerja lembur. Serta membandingkan jumlah biaya sebelum 

adanya jam kerja lembur dan sesudah penambahan jam kerja lembur dan 

penambahan jumlah tenaga kerja dengan menggunakan progam Microsoft Project 

2010. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu kejelasan dalam setiap 

pengerjaannya, sehingga bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Berapakah jumlah besarnya perubahan biaya dan waktu pelaksanaan 

proyek sebelum dan sesudah ditambahkan jumlah jam kerja (lembur) ? 

2. Berapakah jumlah besarnya perubahan biaya dan waktu pelaksanaan 

proyek sebelum dan sesudah ditambahkan jumlah penambahan alat 

berat ? 

3. Berapakah jumlah besarnya perubahan biaya dan waktu pelaksanaan 

proyek sebelum dan sesudah ditambahkan jumlah tenaga kerja ? 

4. Berapakah perbandingan antara biaya akibat ditambahkannya jumlah 

jam kerja (lembur), biaya penambahan alat berat dan biaya denda ? 

 

1.3.  Lingkup Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini yang lebih mengarah pada latar belakang dan 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka dibuat suatu permasalahan yang 

berkaitan denga ruang lingkup penelitian dan lebih mengarah kepermasalahan, 

antara lain : 

1. Pengambilan data berasal dari “Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Pandaan-Malang”. 

2. Penggunaan progam Microsoft Project 2010 untuk menganalisis 

penjadwalan jam kerja dan lintasan kritis proyek. 

3. Hari yang berlangsung dalam pelaksanaan proyek adalah Senin-

Minggu, dengan jam kerja berkisar 08.00-16.00 WIB dengan waktu 

istirahat 12.00-13.00 WIB dan miksimum jam kerja lembur yang 

diperkenankan selama 3 jam dari jam 16.00-20.00 WIB. 
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4. Perhitungan biaya dan waktu dengan metode crash duraction 

menggunakan alternativ dengan penambahan jam kerja dan 

penambahan tenaga kerja. 

5. Perhitungan hanya dilakukan untuk membandingkan biaya, 

penambahan lembur dan penambahan tenaga kerja. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis perubahan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek 

dengan variasi penambahan pada jam kerja (lembur). 

2. Menganalisis perubahan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek 

dengan variasi penambahan pada penambahan alat berat. 

3. Menganalisi perubahan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek 

dengan variasi penambahan jumlah tenaga kerja. 

4. Menganalisis biaya akibat penambahan jam kerja (lembur), biaya 

penambahan tenaga kerja, biaya penambahan alat berat dan biaya akibat 

denda. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermaanfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan utuk perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan 

pelaksanaan proyek. 

2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu manajemen operasional dan dapat 

digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang. 

3. Untuk memberikan gambaran dan tambhan pengetahuan tentang 

penggunaan atau pengoperasian Microsoft Project dalam manajemen 

proyek. 

 


