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 ABSTRAK 
 
 
 

 Dalam manajemen proyek, diperlukan sebuah program evaluasi untuk 
melakukan penjadwalan dan melakukan perhitungan waktu dan biaya 
penyelesaian proyek. Karena kebutuhan waktu yang strategis dan alokasi dana 
yang berlebih untuk mempercepat penyelesaian proyek, maka diperlukan 
perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif dengan melakukan 
penjadwalan ulang dan perhitungan biaya jika proyek ingin dipercepat. 
 

Metode CPM (Critical Path Method) dapat digunakan untuk mengatur 
waktu dan biaya penyelesaian proyek dengan lebih efisien dan efektif. Dengan 
menentukan beberapa variabel penting yang mempengaruhi keputusan strategis 
dalam proyek seperti waktu normal, biaya normal, waktu yang dipercepat, biaya 
dipercepat, dan kenaikan biaya, maka dapat dilakukan penjadwalan dan 
penghitungan biaya proyek yang dikerjakan dalam waktu normal dan waktu yang 
dipercepat. Serta analisis kurva S dengan harapan perusahaan dapat mengatasi 
perminttaan dari konsumen yang kompetitif dengan waktu dan biaya proyek yang 
optimal. 

 
Dari hasil penelitan ini didapatkan 1 jalur kritis dengan kegiatan yang 

dapat dipercepat adalah kegiatan yang berada pada jalur kritis yaitu Mobilisasi 
dan Demobilisasi personil (A1). Pada kondisi riil perusahaan, waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 150 hari dengan biaya sebesar Rp 
388.510.000.00,00,-, sedangkan dengan menggunakan CPM (Critical Path 
Method) percepatan diperoleh waktu selama 135 hari dengan total biaya proyek 
sebesar Rp 403.176.666,7. CPM (Critical Path Method) dapat menghasilkan 
waktu penyelesaian proyek lebih cepat 15 hari (10%) dan kenaikan total biaya 
proyek sebesar Rp 14.666.666,67. Pada  kurva S terdapat kenaikan sebesar 7,07% 
dari kondisi normal 100% menjadi 107,07%. 

 
Kata Kunci : Manajemen proyek, CPM, Jalur Kritis, Kurva S 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Tuntutan pembangunan disegala bidang mulai dirasakan, terutama di 

Negara berkembang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan 

kesejateraan masyarakat. Dalam suatu proyek pembangunan, perencanaan 

kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting. Dikarenakan 

perencanaan-perencanaan kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan 

dan proyek yang dilaksanakan selesai sesuai dengan jadwal. Perencanaan 

kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa jadwal, anggaran, pengisian personil, dan 

urutan langkah pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang tepat maka 

bukanlah tidak mungkin bila suatu proyek akan mengalami kegagalan yang kan 

merugikan perusahaan maupun pemilik proyek 

Proyek adalah kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang 

terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

menghasilkan produk atau deliverable yang kreteria mutunya telah di gariskan 

dengan jelas (Soeharto,1999) Kegiatan proyek dalam proses mencapai hasil 

akhirnya dibatasi oleh waktu dan biaya. Berbeda dengan kegiatan operasional, 

proyek sifatnya dinamis, tidak rutin, multi kegiatan dengan intensitas yang 

berubah-ubah, serta memiliki siklus yang pendek. Pelaksanaan proyek dalam 

organisasi pada umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan khusus, aktivitasnya 

ditentukan dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhir, serta adanya 

pembatasan dana untuk menjalankan aktivitas proyek tersebut. 
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Proyek sendiri berkaitan dengan waktu dan biaya produksi, proyek pada 

umumnya memiliki batas waktu (deadline, artinya proyek harus diselesaikan 

sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan (sumber: 

proyekindonesia.com/tag/proyek). Tak jarang proyek mengalami keterlambatan, 

kerugian, dan mutu yang jelek. Hal ini rasanya cukup tepat untuk menyebut 

perencanaan konsultan yang sering bermasalah dalam pelaksanaan proyeknya. 

Perencanaan pada saat awal kurang baik atau dilakukan setengah-setengah. 

Perencanaan yang baik yang dilakukan pada awal proyek sebelum proyek 

dilaksanakan akan menentukan keberhasilan proyek. Dalam manajemen proyek, 

fase perencanaan adalah sangat menentukan. Pada fase ini, perencanaan yang 

telah dilakukan pada saat tender direview dan didetailkan.  

Proses perencanaan sendiri memang berjalan sejak awal proyek hingga 

proyek selesai. Namun porsi perencanaan harus lebih banyak di awal. Hal inilah 

yang tidak disadari oleh konsultan dan kontraktor proyek. Akhirnya mereka 

melakukan perencanaan sambil jalan, sehingga menimbulkan masalah dalam 

pelaksanaannya sebagai akibat perencanaan yang tidak baik. Perencanaan sambil 

jalan ini sering menyebabkan mismatch yang berupa tidak sesuainya atau tidak 

lengkapnya resources pada saat pelaksanaan akan dilakukan. Sehingga 

menurunkan produktifitas. (sumber:http:proyekindonesia.com/tag/proyek) 

 Perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat 

penting karena perencanaan kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan 

dan agar proyek yang dilaksanakan dapat selesai dengan waktu yang optimal. 

Proyek mempunyai tahapan-tahapan yaitu perencanaan, penjadwalan, dan 

pengawasan. Pada tahapan perencanaan proyek, diperlukan adanya estimasi durasi 
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waktu pelaksanaan proyek. Realita di lapangan menunjukkan bahwa waktu 

penyelesaian sebuah proyek 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 ketepatan perkiraan waktu, penegasan 

hubungan antar kegiatan suatu proyek juga diperlukan untuk perencanaan suatu 

proyek.    

 PT. Gaharu Sempana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa konsultan proyek. Dalam menjalankan usahanya, PT. Gaharu Sempana belum 

menggunakan metode diagram network dalam merencanakan waktu dan biaya 

yang dibutuhkan. Selama ini perusahaan dalam menentukan waktu dan biaya yang 

dibutuhkan hanya berdasarkan pengalaman. Dalam hal ini perusahaan di tuntut 

untuk mampu menyelesaikan proyek sesuai kontrak yang telah disepakati. Dalam 

suatu kondisi pemilik proyek bisa saja mengiinginkan proyek selesai lebih awal 

dari rencana semula atau karena faktor eksternal seperti misalnya faktor cuaca. 

Untuk mengembalikan tinggkat kemajuan proyek ke rencana semula diperlakukan 

suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti meningkatnya biaya 

proyek. Oleh karena itu di perlukan analisis penjadwalan proyek sehingga dapat di 

ketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya 

kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek  

 Dalam suatu kondisi dimana pemilik proyek bisa saja menginginkan 

proyek selesai lebih cepat dari waktu yang direncanakan semula atau karena ada 

faktor eksternal seperti pada umumnya di daerah Bali banyak sekali kegiatan 

upacara adat atau keagamaan yang mengakibatkan terhambanya sebuah proyek 
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belum lagi terkendala faktor cuaca atau proyek tersebut harus dipercepat untuk 

menghindari kendala agar tidak terjadi keterlambatan. Hal tersebut pernah terjadi 

pada proyek sebelumnya yaitu “Studi Pengembangan Pemanfaatan Mata Air 

Meteum Di Kabupaten Tabanan” dimana proyek tersebut terhambat sedangkan 

pemilik proyek tersebut menginginkan selesai lebih awal tetapi dalam realitanya 

yaitu terhambat sehingga harus dipercepat dari jadwal semula agar tidak terjadi 

keterlambatan. Pada proyek studi pengembangan pemanfaatan mata air mateum 

terhambat kegiatan agama selama 2 minggu (14 hari) dari waktu sebenarnya yaitu 

135 hari menjadi 149 hari dengan pertambahan biaya sebesar Rp. 68.910.000,- 

dari biaya normal sebesar Rp. 498.480.000.- menjadi Rp.567.390.000. (sumber: 

bagian staf keuangan PT. GAHARU SEMPANA) 

  CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada 

penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat diterministik/pasti. Sedangkan 

PERT adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada 

penentuan jadwal dan waktunya bersifat probabilistik/kemungkinan. Dalam 

penelitian ini digunakan metode CPM. Alat ini diharapkan dapat dipakai untuk 

mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek 

dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat juga dapat membantu 

perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek dengan 

waktu dan biaya yang lebih efisien. Serta penggunaan metode kurva S Metode ini 

bertujuan mengidentifikasikan unsur waktu dan urutan untuk merencanakan suatu 

kegiatan dalam bentuk bobot (%) persentase, yang terdiri dari waktu mulai, waktu 

selesai, dan waktu pelaporan dan pemantau biaya pelaksanaan proyek tersebut 

harus mengacu jadwal proyek yang telah disusun, sehingga diperlukan langkah–
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langkah pengendalian untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau kemajuan kerja 

proyek tersebut sudah sesuai jadwal. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul "Evaluasi Penjadwalan dengan Menggunakan Metode CPM (critical 

path method) dan Analisis Kurva “S” Pada Proyek Studi Detail Desain Pantai Les 

Tejakula di Kab Buleleng di PT. Gaharu Sempana - Denpasar Bali”. 

 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang 

dihadapi oleh PT GAHARU SEMPANA selaku perencana proyek dapat 

dirumuskan sebagai berikut: ” bagaimana bentuk jaringan atau network 

,waktu dan total biaya proyek secara normal serta waktu dan biaya total 

setelah percepatan?”. 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: ”Untuk menentukan jaringan 

kerja, waktu dan baiya penyelesaian proyek dan perkiraan biaya 

percepatan setelah dilakukan percepatan penyelesaian proyek”. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 

diantaranya adalah: 

a.   Bagi perusahaan : 
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1. Mengetahui gambaran yang benar tentang proses perencanaan 

proyek. 

2. Mempunyai panduan tertulis yang berguna untuk menganalisa 

proses dan tindakan korektif lainnya sebagai masukan dari 

perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan dalam 

pengendalian waktu dan biaya. 

b.   Bagi Perguruan Tinggi : 

1. Mempunyai studi literature yang dapat menghubungkan antar 

Manajemen proyek dengan dunia perguruan tinggi. 

2. Dapat menyediakan literature acuan yang berguna bagi 

pendidikan penulisan lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat 

dengan permasalahan ini. 

3. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan/evaluasi sejauh mana 

system pendidikan dan materi kuliah yang telah dijalankan 

selama ini sesuai dengan kondisi dan lingkungan Proyek. 

c.   Bagi Pengambangan Ilmu Pengetahuan 

1. Dengan melakukan penelitian maka wawasan ilmiah akan 

menjadi bertambah dan akan meningkatkan daya analisis 

terhadap masalah yang berkaitan dengan evaluasi penjadwalan 

proyek dan optimasi biaya. 
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