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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Lingkup manajemen proyek sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu 

perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan meliputi penetapan 

tujuan, penjabaran proyek, dan pengorganisasian tim proyek. Perencanaan proyek 

merupakan langkah sistematik yang berisi detail pelaksanaan proyek, jadwal 

kegiatan, dan kebutuhan sumber daya untuk menunjang proyek. Hasil yang ingin 

diharapkan dari perencanaan proyek yang matang ini adalah dapat memberikan 

solusi untuk menghadapi kendala-kendala secara optimal serta menjadikan proyek 

tersebut tepat biaya, tepat waktu dan tepat kualitas. Lingkup penjadwalan 

berkaitan dengan penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek yang dipengaruhi oleh 

sumber daya berupa orang atau pekerja, biaya, dan sumber daya lainnya. Lingkup 

manajemen proyek yang ketiga adalah pengendalian meliputi kegiatan 

pengendalian sumber daya, biaya, kualitas serta  pelaksanaan rencana proyek 

dengan parameter waktu dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. 

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronika 

dan infrastruktur, saat ini terdapat permintaan dari konsumen yang merupakan 

sebuah badan milik negara untuk melakukan pengadaan barang serta jasa instalasi 

sistem radar cuaca di tiga kota yang berbeda. Masalah yang dihadapi PT XYZ 

muncul ketika dalam pelaksanaan proyek terdapat ketidaksesuaian waktu yang 

direncanakan serta kurangnya tenaga kerja di perusahaan serta ketidakmampuan 

perusahaan untuk menambah tenaga kerja untuk saat ini. Kurangnya tenaga kerja 

dan ketidakmampuan perusahaan untuk menambah tenaga kerja tersebut 

menjadikan bertambahnya masalah yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

pelaksanaan kegiatan proyek, dimana sebelumnya kegiatan proyek hanya terbatasi 

oleh waktu dan biaya. Perusahaan harus melakukan perencanaan proyek yang 

optimal agar pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

estimasi waktu yang ditetapkan, biaya yang telah ditentukan serta sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 
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Aktivitas penjadwalan proyek didalamnya mencakup pengelolaan waktu dan 

sumber daya dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode, 

diantaranya Bar Chart, Critical Path Methode (CPM), Project Evaluation and 

Review Technique (PERT), Precedence Diagram Methode (PDM). Metode-

metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, pertimbangan 

metode yang akan digunakan tergantung pada kebutuhan dan hasil yang ingin 

dicapai. Precedence Diagram Method (PDM) merupakan metode yang termasuk 

dalam klasifikasi diagram jaringan activity on node (AON), Precedence Diagram 

Method (PDM) adalah metode penjadwalan proyek yang diaplikasikan dalam 

bentuk diagram nodal, diagram ini status kegiatannya ditentukan dan digambarkan 

dalam jaringan kerja (network) yang dihubungkan dengan anak panah (arrow) 

pada setiap pola hubungan antar aktivitas yang terdapat dalam proyek, di mana 

fokus atau tujuan utamanya adalah untuk memperhatikan keseimbangan antara 

optimalisasi sumber daya dalam memperpendek durasi aktivitas tersebut, 

kelebihan pada metode PDM ini adalah mudah digunakan dan direpresentasikan, 

merupakan alat komunikasi yang baik serta luas cakupannya, dan tidak 

menggunakan dummy, sedangkan kekurangannya adalah waktu tidak dapat 

ditunjukkan secara grafis. 

Proyek jasa pengadaan sistem radar cuaca mengharuskan PT XYZ untuk 

melakukan perencanaan proyek yang menyesuaikan dengan keterbatasan waktu 

serta sumber daya milik perusahaan, sehingga dengan adanya perencanaan proyek 

tersebut perusahaan akan mengetahui estimasi waktu dan biaya dalam pengerjaan 

proyek. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka judul penelitian tugas akhir ini 

adalah ―Perencanaan Proyek Sistem Radar Cuaca Menggunakan Precedence 

Diagram Method (Studi Kasus PT XYZ)‖. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ―Bagaimana perencanaan proyek radar cuaca yang 

optimal?”. Agar lebih memperjelas rumusan utama, berikut adalah uraian dari 

rumusan utama tersebut, antara lain: 

1. Bagaimana menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang efektif sesuai dengan 

batas waktu yang diberikan? 

2. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia PT XYZ dalam pelaksanaan 

proyek sistem radar cuaca? 

3. Bagaimana alokasi biaya dalam pelaksanaan proyek sistem radar cuaca? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan proyek sistem radar 

cuaca. Tujuan utama ini dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus yaitu: 

1. Untuk mengetahui jadwal pelaksanaan proyek sistem radar cuaca 

2. Untuk menyusun pengelolaan sumber daya manusia dalam melaksanakan 

proyek sistem radar cuaca. 

3. Untuk menganalisis alokasi biaya pelaksanaan proyek sistem radar cuaca. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penulis membatasi masalah untuk memperjelas dan memberi kemudahan analisis 

dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan di PT XYZ yang berlokasi di Bandung  

2. Periode penelitian adalah Bulan Maret hingga Bulan April 2018.  

3. Proyek radar cuaca memiliki 3 lokasi pekerjaan yang berbeda. 

4. Metode yang digunakan dalam pembuatan jadwal ialah metode Precedence 

Diagram Method (PDM)  

5. Metode yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia ialah 

resource leveling methode. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan mendapatkan solusi dalam perencanaan proyek radar cuaca. 

2. Perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia dengan optimal. 

3. Perencanaan proyek yang optimal akan menentukan keberhasilan dalam 

pelaksanaan proyek, ketika perusahaan berhasil dalam melaksanakan proyek 

akan menambah kepercayaan user terhadap perusahaan dan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran susunan 

keseluruhan dari penelitian ini, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai apa yang menjadi latar belakang dilakukannya 

penelitian serta permasalahan apa yang akan diteliti dan dibahas. Selain dari latar 

belakang masalah tersebut diuraikan juga tujuan dan manfaat penelitian yang akan 

diperoleh dari hasil penelitian serta batasan yang telah dirumuskan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi teori dari beberapa literatur yang diambil berkaitan dengan 

penyelesaian masalah yang dibahas dalam penelitian. Teori-teori tersebut menjadi 

acuan dalam melakukan langkah-langkah penelitian agar dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan 

 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab metode penelitian ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut 

merupakan kerangka yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan 

penelitian. 
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4. Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab keempat ini berisi kumpulan data-data yang diperlukan untuk menganalisis 

dan mencari solusi permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi di lapangan dan pengolahan data dilakukan sesuai dengan 

metode penelitian yang telah ditetapkan. 

5. Bab V Analisis 

Analisis bertujuan sebagai penjelas dari setiap pengolahan data yang telah 

dilakukan. Analisis dari penelitian ini berisi rekapan serta studi hasil atau 

ringkasan solusi perencanaan proyek sistem radar cuaca, sehingga hasil dan tujuan 

penelitian dapat diketahui dengan lebih jelas. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan 

interpretasi data sehingga dapat memberikan beberapa rekomendasi atau saran 

yang berkaitan dengan perencanaan proyek sistem radar cuaca 

 


