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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Waktu dan biaya adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu proyek. 

Biaya yang seminimal mungkin, durasi pengerjaan yang pendek serta mutu yang 

dihasilkan sesuai yang direncanakan akan menjadikan proyek dikatakan berhasil 

dengan baik. 

Dengan melakukan optimasi waktu/durasi dan biaya dengan baik maka akan 

mendapatkan waktu dan biaya yang optimal. Manfaat lain dengan adanya durasi 

waktu yang pendek maka suatu hasil pekerjaan proyek akan bisa segera digunakan. 

Penelititan ini membahas mengenai optimasi waktu/durasi dan biaya 

preservasi rehabilitasi jalan Trengguli–Kudus–Pati–Rembang–Bulu. Dengan 

metode percepatan durasi dengan menambahkan jam kerja (lembur). Garis besar 

langkah yang dilakukan yaitu membuat Work breakdown structure, network 

planning, menghitung durasi pekerjaan. 

Preservasi/pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa 

pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalulintas sehingga umur 

rencana yang ditetapkan dapat tercapai. (Permen PU no 13/PRT/M/2011 tentang 

tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan). Preservasi bertujuan untuk menjaga 

kondisi jalan dalam pelayanan standar dan mantap. Kegiatan preservasi rehabilitasi 

jalan terngguli–kudus–pati–rembang–bulu antara lain rehabilitasi, rekontruksi, 

pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, bangunan pelengkap jalan dan pelebaran 

jalan.  

Jalan merupakan salah satu kontruksi yang digunakan masyarakat umum dan 

jalan akan mempengaruhi banyak aspek seperti pendidikan ekonomi. Karena hal 

tersebut maka pekerjaan preservasi perlu analisa yang lebih mendalam agar 

didapatkan durasi yang pendek dan biaya yang optimal. Dengan dilakukan optimasi 

waktu dan biaya maka didsapatkan efektif biaya dan efisiensi waktu.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1) Berapakah perubahan yang terjadi antara biaya dan durasi pelaksanaan proyek 

sebelum dan sesudah ditambahkan jumlah jam kerja (overtime) ?  

2) Berapakah efisiensi biaya dan durasi akibat ditambahkannya jumlah jam kerja 

(overtime) ?  

1.3 Lingkup Penelitian 

Penelitian diadakan batasan-batasan agar menghasilkan hasil yang sesuai 

dengan tujuan dan sesuai dengan latar belakang. Penelitian ini sebatas membahas 

optimasi waktu dan biaya perencanaan proyek preservasi jalan. Berikut ini batasan-

batasan penelitian yaitu : 

1) Pengambilan data yang berasal dari proyek preservasi rehabilitasi jalan 

Trengguli–Kudus–Pati–Rembang–Bulu. 

2) Pekerjaan yang dilakukan optimasi pekerjaan pelebaran jalan. 

3) Analisa penjadwalan dan lintasan kritis proyek menggunakan metode activity 

on node dengan bantuan software microsoft excel.  

4) Perhitungan percepatan waktu proyek menggunakan alternatif yaitu variasi 

penambahan jam kerja (lembur). 

5) Optimasi waktu dan biaya dengan variasi penambahan jam kerja (lembur) 

menggunakan software microsoft excel.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis perubahan yang terjadi antara biaya dan durasi pada pelaksanaan 

proyek dengan variasi penambahan pada jam kerja (overtime).  

2) Menganalisis efisiensi biaya dan durasi akibat penambahan jam kerja 

(overtime). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dan instansi dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen 

pelaksanaan proyek. 

2) Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam ilmu manajemen riset operasi dan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

untuk penelitian yang akan datang. 


