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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tuntutan pembangunan di segala bidang semakin dirasakan, terutama 

dinegara yang sedang berkembang, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyatnya. Banyak kemajuan yang harus dikejar, ketinggalan ini 

diusahakan harus dikejar dengan pembangunan di segala bidang. Pembangunan 

tersebut berupa pembangunan fisik proyek, pembangunan gedung, jembatan, jalan 

tol, industri besar atau kecil, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. 

Demi kelancaran jalannya sebuah proyek dibutuhkan manajemen yang akan 

mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir, yakni manajemen proyek. 

Bidang manajemen proyek tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan 

dalam dunia industri modern untuk mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai 

kegiatan yang kian kompleks. Manajemen proyek mempunyai sifat istimewa, 

dimana waktu kerja manajemen dibatasi oleh jadwal yang telah ditentukan 

(Hartawan, n.d). Perubahan kondisi yang begitu cepat menuntut setiap pimpinan 

yang terlibat dalam proyek untuk dapat mengantisipasi keadaan, serta menyusun 

bentuk tindakan yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan bila ada konsep 

perencanaan yang matang dan didasarkan pada data, informasi, kemampuan, dan 

pengalaman. 

Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan sering kali disebabkan 

kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif, 

sehingga kegiatan proyek tidak efisien, hal ini akan mengakibatkan keterlambatan, 

menurunnya kualitas pekerjaan, dan membengkaknya biaya pelaksanaan. 

Keterlambatan penyelesaian proyek sendiri adalah kondisi yang sangat tidak 

dikehendaki, karena hal ini dapat merugikan kedua belah pihak baik dari segi 

waktu maupun biaya. Dalam kaitannya dengan waktu dan biaya produksi, 

perusahaan harus bisa seefisien mungkin dalam penggunaan waktu di setiap 

kegiatan atau aktivitas, sehingga biaya dapat diminimalkan dari rencana semula. 

Perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting 
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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 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. 

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. 

Penjadwalan merupakan fase penterjemahan suatu perencanaan ke dalam 

suatu bentuk diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan 

kapan aktivitas itu dimulai, ditunda, dan disele- saikan, sehingga pembiayaan dan 

pemakaian sumber daya bisa disesuaikan waktu- nya menurut kebutuhan yang 

telah ditetapkan.Pada pelaksanaan proyek sering di- jumpai kondisi keterbatasan 

sumber daya, dan oleh karenanya dalam penjadwalan proyek terdapat item yang 

sangat vital ya- itu alokasi dan perataan sumber daya.Metode CPM dan PERT 

merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan manajer untuk membantu 

memutuskan berbagai masalah, khususnya perencanaan, penjadwalan, dan 

pengendalian proyek. CPM dan PERT memperlihatkan hubungan antar satu 

kegiatan dengan kegiatan lain yang saling berhubungan, dengan mengusahakan 

waktu yang optimal dalam penyelesaian proyek. Terdapat dua teknik dasar yang 

biasa digunakan dalam CPM dan PERT, yaitu Metode Lintasan Kritis / Critical 

Path Method (CPM) dan Teknik Menilai dan Meninjau Kembali Program / 

Program Evalution Review and Technique (PERT) PT Karang Arum Bandung 

merupakan sektor pembangunan, khususnya pembangunan properti, dan salah 

satu bagian dari program pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah KPR 

Bersubsidi FLPP. Pembangunan perumahan baru di kota Bandung ini, justru 
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semakin mengarah ke bagian timur, seiring dengan perkembangan dan 

pembangunan sarana prasarana di Kota Bandung yang juga mengarah ke bagian 

Timur. Kondisi ini menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan terhadap rumah 

dan juga perumahan di kota Bandung. Oleh karena itu, saat ini telah dilakukan 

pembangunan perumahan di Komplek Pasir Jati Indah yang letaknya tepat di 

Bandung Bagian Timur. Dalam tingkatan pembangunan perumahan, Program 

Sejuta Rumah KPR Bersubsidi FLPP dapat dikatakan salah satu fasilitas yang 

menyediakan rumah murah bersubsidi untuk kebutuhan terhadap tempat tinggal di 

Kota Bandung. Selain itu perkembangan jaman juga menjadi dampak bagi kota 

yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya 

kebutuhan akan lahan tempat tinggal dimana lahan mulai terbatas sehingga daerah 

Bandung Timur ini mulai dikembangkan menjadi perumahan. 

Proyek pembangunan Perumahan Pasir Jati Indah direncanakan selesai pada 

tanggal 1 Februari 2015 dengan 150 hari kerja (PT Karang Arum Bandung, 2015), 

namun dalam pelaksanaannya proyek mengalami keterlambatan. Pada tanggal 30 

Juni 2015 penyelesaian proyek baru mencapai 85%, dimana pekerjaan arsitektur 

dan pekerjaan mekanikal elektrikal. gedung belum selesai sepenuhnya (PT Karang 

Arum Bandung, 2015). Pada tanggal 23 Juli 2015, pekerjaan proyek dinyatakan 

selesai dan dilakukan peresmian perumahan, namun masih banyak perbaikan di 

sana sini, yakni perbaikan elektrikal, plumbing, dan pengecatan. Hal ini tentu saja 

menimbulkan permasalahan untuk PT Karang Arum, diantaranya adalah 

terjadinya penurunan demand dari konsumen dan terjadi beberapa pembatalan 

akad kredit dari pihak konsumen selama 10 bulan terakhir (Pra dan Pasca 

Pembangunan Proyek).  
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Tabel 1.1  

Jumlah Permintaan Rumah Konsumen PT Karang Arum 

Fase Jumlah Permintaan Jumlah Pembatalan  Presentase 

Pra- Proyek 230 15 6.5 % 

Pasca Proyek 195 22 11.28 % 

Total 425 37 17, 78 % 

    Sumber: PT. Karang arum 

Berdasarkan data diatas dapat terlihat terjadi penurunan permintaan yang 

cukup signifikan antara fase Pra Proyek dan Pasca Proyek, terjadi penurunan 

sebesar 35 konsumen atau sekitar 15%. Selain itu juga tingkat pembatalan 

meningkat sesbesar 4.78% . Hal ini mengindikasikan bahwa penjadwalan proyek 

yang selama ini diterapkan oleh PT Karang Arum dengan menggunakan gant 

chart masih menimbulkan kendala yaitu keterlambatan.  

Berdasarkan keterangan diatas, beberapa supplier tidak mengirimkan 

bahan material tepat pada waktunya dikarenakan perusahaan kurang efektif dalam 

menentukan penjadwalan kedatangan bahan material tersebut sehingga 

pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selesai sesuai target yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu dilakukan analisis penjadwalan pembangunan pada 

Perumahan Pasir Jati Indah apakah sudah efektif dalam menentukan penjadwalan 

pembangunan Perumahan Pasir Jati Indah dengan mengangkat judul: ANALISIS 

PENJADWALAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PASIR JATI INDAH 

MENGGUNAKAN METODE CPM DAN PERT PADA PT KARANG 

ARUM BANDUNG.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latarbelakang dengan melihat latarbelakang dan 

pembahasan di atas, maka dapat dikatakan PT Karang Arum sedang mengalami 

permasalahan keterlambatan dalam pembangunan yang disebabkan oleh 

penjadwalan yang kurang efektif pada pengiriman bahan material bangunan. 

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengidentifikasi 



 
 

5 
 

masalah-masalah yang ada di pembangunan Perumahan Pasirjati Indah yang 

pengembangnya adalah PT Karang Arum Bandung untuk diteliti dan dihubungkan 

dengan judul skripsi yang peneliti buat, antara lain : 

1. Bagaimana gambaran penjadwalan pembangunan di Perumahan Pasir Jati 

Indah pada PT Karang Arum Bandung untuk mengefensiesikan waktu 

pengerjaan pembangunan Program Sejuta Rumah KPR Bersubsidi FLPP? 

2.  Bagaimana penjadwalan dengan menggunkan Metode CPM (Critical 

Path Method) pada  pembangunan di Perumahan Pasir Jati Indah oleh  PT 

Karang Arum Bandung? 

3. Bagaimana penjadwalan dengan menggunkan Metode CPM (Critical Path 

Method) pada  pembangunan di Perumahan Pasir Jati Indah oleh  PT 

Karang Arum Bandung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah, tulisan ini dibatasi oleh penjadwalan 

pembangunan yang dilakukan oleh PT Karang Arum pada Program Sejuta Rumah 

KPR Bersubsidi FLPP yang telah di susun penjadwalan kedatangan bahan 

material demi kelancaran pembangunan agar proyek dapat selesai tepat waktu 

sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, tujuan dari 

penelitianini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui gambaran penjadwalan pembangunan di Perumahan 

Pasir Jati Indah pada PT Karang Arum Bandung untuk 

mengefensiesikan waktu pengerjaan pembangunan Program Sejuta 

Rumah KPR Bersubsidi FLPP. 

2. Untuk mengetahui penjadwalan dengan menggunkan Metode CPM 

(Critical Path Method) pada  pembangunan di Perumahan Pasir Jati 

Indah oleh  PT Karang Arum Bandung. 



 
 

6 
 

3. Untuk mengetahui penjadwalan dengan menggunkan Metode CPM 

(Critical Path Method) pada  pembangunan di Perumahan Pasir Jati 

Indah oleh  PT Karang Arum Bandung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil dari penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Manajemen, khususnya Manajemen Operasi tentang 

Analisis Penjadwalan Pembangunan Perumahan Pair Jati Indah pada PT 

Karang Arum Bandung. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT 

Karag Arum Bandung dalam mengelola penjadwalan pembangunan 

Perumahan Pasir Jati Indah dengan menerapkan prinsip-prinsip 

Manajemen Operasi dan bagi siapapun yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya terkait dengan tema penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan ini bermaksud untuk lebih mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan dan urutan yang sistematis. 

Sistematika penulisan laporan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah  

1. BAB I 

Pendahuluan : Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

2. BAB II 

Tinjauan Pustaka : Bab ini membahasa teori-teori dan konsep yang 

menjadi landasan berpikir serta dasar dalam penyusunan kerangka 

penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan 

topic kajian. 
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3. BAB III 

Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan cara penelitian dan pengolahan 

data dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. Pada bab ini 

dideskripsikan pula secara lebih rincidan runtutan rancangan penelitian, 

prosedur penelitian, penetapan variabel penelitian  dan devinisi  

operasional penelitian, teknik analisis dan metode lainnya. 

4. BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bagian ini menyajikan hasil dari 

penelitian dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data penelitian dapat 

juga disajikan sebagai ilustrasi (gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dll). 

Pembahasan berarti membandingkan hasil  yang diperoleh dengan data 

pengetahuan (hasil riset orang lain) yang sudah dipublikasikan, kemudian 

menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau 

pemanfaatnya. Temuan atau informasi yang diperoleh dapat diartikan 

dengan tujuan penelitian (implikasi hasil penelitian) atau dibandinhkan 

dengan hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan, sebagaimana 

diuraikan dalam bagian tinjauan pustaka.  

5. BAB V 

Kesimpulan : Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan dari pembahasan 

masalah sesuai dengan ujuan penelitian dan saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


