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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Perkembangan jasa konstruksi saat ini di Indonesia sudah mulai 

berkembang dengan ditandai banyaknya pembangunan. Dalam bidang 

konstruksi, penjadwalan sangat penting karena penjadwalan merupakan 

acuan dalam penyelenggaraan proyek, sekaligus sebagai landasan 

pengawasan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, karena penjadwalan 

menetapkan waktu dan urutan dari bermacam- macam tahapan, 

keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitaslain. 

Proyek merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam 

jangka  waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

bertujuan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan 

dengan jelas. Kegiatan proyek dalam proses mencapai hasil akhirnya 

dibatasi oleh waktu dan biaya.  Proyek sifatnya dinamis, tidak rutin, multi 

kegiatan dengan intensitas yang berubah-ubah, serta memiliki siklus yang 

pendek, aktivitasnya ditentukan dengan jelas kapan dimulai dan kapan 

berakhir, serta adanya pembatasan dana untuk menjalankan aktivitas 

proyektersebut.  

PT. TITIAN KARYA MANDIRI merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang konstruksi. Sistem pembangunan pada PT. TITIAN 

KARYA MANDIRI, yaitu sistem owner atau pemilik menyerahkan 

sepenuhnya kepada perusahaan baik kebutuhan barang maupun upah 

pekerja yang berhubungan dengan proyek tersebut dengan harga yang 

telah disepakati bersama. 
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Dalam menjalankan usahanya, PT. TITIAN KARYA MANDIRI 

sudah menggunakan metode Gantt Chart dan Kurva S dalam 

merencanakan waktu yang dibutuhkan. Perusahaan mempunyai standar 

khusus yang selalu diikuti dalam proses pembangunan, meskipun 

perusahaan telah mengikuti standar-standar yang ada, namun dari sekian 

banyak kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut terkadang terhambat 

oleh banyak sebab. Dengan adanya masalah tersebut, perusahaan sering 

mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek, selain itu juga 

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pelaksana maupun 

pemilik proyek. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, 

diantaranya memperburuk image perusahaan yang terkesan tidak mampu 

menyelesaikan proyek sesuai kontrak yangtelahdisepakati. Untuk 

mengatasi masalah tersebut,  maka  diperlukan  suatu  perencanaan, 

penjadwalan, dan pengawasan yang matang dan baik, sehingga proyek 

dapat dilaksanakan dengan waktu yangefisien. 

Penjadwalan disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

proyek sekaligus sebagai landasan pengawasan pelaksanaan proyek yang 

bersangkutan. Penjadwalan menetapkan waktu dan urutan dari bermacam-

macam tahapan, keterkaitan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Secara 

umum teknik dalam penjadwalan proyek dapat dikelompokan ke dalam 

dua metode, yaitu bagan balok/Gantt chart dan Kurva S.  

Penjadwalan disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

proyek sekaligus sebagai landasan pengawasan pelaksanaan proyek yang 

bersangkutan. Penjadwalan menetapkan waktu dan urutan dari bermacam-

macam tahapan, keterkaitan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Secara 

umum teknik dalam penjadwalan proyek dapat dikelompokan ke dalam 

dua metode, yaitu bagan balok/Gantt chart dan Kurva S.  

 

 

 



3 
 

 
 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “ANALISA KINERJA PENJADWALAN 

PADA PT. TITIAN KARYA MANDIRI DENGAN 

MENGGUNAKAN PARETO CHART”. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengukur kinerja proyek. 

2. Membuat diagram pareto untuk penyebab keterlambatan. 

1.3 Metode Kerja Praktek 

Metode yang digunakan dalam kerja praktek ini merupakan metode 

gabungan, yang menyatukan antara studi pustaka yang penulis lakukan 

dengan data-data yang diperoleh dari lokasi kerja praktek.Beberapa tahap 

yang dilakukan dalam kerja praktek ini, antara lain : 

1. Persiapan Kerja Praktek  

Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi persoalan yang 

ingin diketahui oleh peneliti, kemudian menentukan tujuan yang akan di 

peroleh oleh peneliti.  

2. Studi Pustaka  

Digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Pada tahap ini peneliti mencari, mengumpulkan dan mempelajari 

literature yang berkaitan dengan penelitian, yang nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan dan kerangka berpikir untuk perancangan dan 

pengembangan penelitian. 

3. Survey Lapangan  

Survey lapangan dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kondisi 

real dari perusahaan pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan objek 

yang akan diteliti. Bidang-bidang yang menjadi pengamatan atau 

observasi dalam kegiatan ini adalah:  Sistem organisasi dan manajemen 

PT. TITIAN KARYA MANDIRI. 
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4. Pengolahan data terhadap data-data yang diperoleh  

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

yang ada. Diolah sesuai dengan metode yang ada diperusahaan. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat 

ditarik keseimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. 
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Tujuan Penelitian 

 Penjadwalan Proyek 

 

 

 

 Profil Perusahaan 

 Kondisi Perusahaan 

 Bagian Penjadwalan Proyek 

Perusahaan 

 

 Profil Perusahaan 

 Kegiatan Penjadwalan Proyek 

 Metode Penjadwalan Proyek pada 

Perusahaan 

 Perhitungan Waktu Proyek 

 Data yang didapat diolah sesuai 

dengan metode yang digunakan di 

Perusahaan 

 

Identifikasi 

Kesimpulan & Saran 
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Studi Kepustakaan Observasi Lapangan 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Identifikasi Data 

Mulai 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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1.4  Jadwal Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami merencanakan untuk 

melaksanakan kegiatan kerja praktek di PT TITIAN KARYA MANDIRI 

dilakukan pada 04 Agustus 2018 sampai 04 September 2018 dalam kurun waktu 1 

(satu) bulan. 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek digambarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

 

1.5 Lokasi  

Lokasi yang dijadikan  objek  kerja  praktek  penelitian  sebagai berikut : 

Nama perusahaan  : PT TITIAN KARYA MANDIRI 

Plant   : Tebet, Jakarta Selatan 

Departemen  : PURCHASING 

Kegiatan Agustus 

2018 

September 

2018 

Oktober 

2018 

November 

2018 

Desemb

er  2018 

Januari 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan Penelitian & 

pengajuan proposal Kerja 

Praktek 

                        

Pelaksanaan & 

Pengumpulan Data 

                        

 

Pengolahan Data 

                        

Penyusunan Laporan 

Akhir Kerja Praktek 
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Alamat  :  Marin Blok A, No. 29, Jl. KH. Abdullah Syafei, 

RT.1/RW.3, Kb. Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 12830 Indonesia. 

1.6 SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara garis besar isi setiap bab yang di bahas pada tugas akhir ini 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, 

Metode Kerja Praktek, Jadwal Pelaksanaan, Lokasi dan Sistematika 

Penulisan. 

 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan Sejarah Perusahaan, Lokasi dan Tata Letak 

Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Layout Perusahaan, 

Proyek Perusahaan. 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori-teori mengenai pengertian proyek, manajemen 

proyek dan macam-macam metode penjadwalan. 

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data-data di PT. Titian Karya Mandiri yang telah 

dikumpulkan untuk menunjang keperluan kerja praktek. Data tersebut 

meliputi data perencanaa dan data realisasi pada proyek bantalan kayu 

di PT. Titian Karya Mandiri Pada bab ini dilakukan pengolahan data 

yang didapat kemudian dilakukan pembahasan dengan Diagram 

Pareto 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari 

hasil kerja praktek yang telah dilakukan beserta saran sebagai 

masukan yang bersifat membangun untuk PT. Titian Karya Mandiri 

agar menjadi lebih baik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 Pelayanan jasa konstruksi terbaik hanya dapat dicapai melalui  komitmen 

PT. Titian Karya Mandiri, dukungan dengan seluruh mitra perusahaan, dan 

penerapan manajemen teknologi efektif-efisien. 

 PT. Titian Karya Manditi yang telah lebih dari 7 tahun berkarya dan 

berperan aktif dalam pembangunan di tanah air merupakan sebuah pencapaian 

yang tidak mudah. Banyak pengalaman dan proses pembelajaran yang telah 

dilewati dari tahun ke tahun yang membawa perusahaan terus tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan rencana strategis perusahaan. 

Kepercayaan yang diberikan dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, 

maupun perorangan) telah menciptakan berbagai karya konstruksi besar yang 

tersebar di berbagai sektor konstruksi bangunan gedung dan sipil (gedung 

perkantoran, pabrik-pabrik, pergudangan, jalan, jembatan, underpass, rumah sakit, 

sekolah dan , perumahan, dan lain sebagainya). 

Komitmen PT. Titian Karya Mandiri untuk menyelesaikan setiap karya 

konstruksi yang telah dipercayakan tidak terlepas dari peran setiap anggota TKM 

dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan 

berbagai manajemen dan metode konstruksi. 

Kiprah PT. Titian Karya Mandiri dalam merampungkan karya-karya 

konstruksi juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerja 

sama yang baik dengan seluruh mitra kerja perusahaan (penyuplai material, sub-

kontraktor, pihak perbankan, dan SDM yang memiliki kompetensi tinggi). 
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2.2 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan   : PT. TITIAN KARYA MANDIRI 

Bidang Usaha           : Kontraktor Umum,Perdagangan,Jasa, dan Supplier 

Alamat Kantor          : Jl. KH. Abdullah Syafe’i Blok A-29 Gudang Peluru, Tebet 

- Jakarta Selatan 

Telepon               : (021) 83780895, 83794854 

Fax.                             : (021) 83780895  

Email                           : pt_titiankaryamandiri@yahoo.co.id  

PT. Titian Karya Mandiri merupakan perusahaan swasta berskala nasional yang 

memiliki sejarah dan pengalaman panjang di bidang jasa konstruksi. Perusahaan 

telah melakukan kegiatan bisnisnya sejak sejak didirikan pada tahun 2009. 

Perusahaan didirikan di Kota Jakarta pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Data 

Isian Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung , SH, 

MH., serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia melalui surat  keputusan  Nomor  :  AHU-

50758.AH.01.01.2009  pada  tanggal  21  Oktober  2009.Berdasarkan keputusan 

tersebut, perusahaan ditetapkan sebagai Perusahaan Persero, yaitu menjadi PT. 

Titian Karya Mandiri(Persero). 

2.3 Visi, Misi dan Logo Perusahaan 

a. Visi Perusahaan: 

PT. Titian Karya Mandiri akan menjadi salah satu perusahaan konstruksi 

terbaik di Indonesia dengan penekanan pada pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan pembangunan kompetensi melalui pengembangan 

sumber daya manusia, manajemen teknologi, dan tata kelola perusahaan 

yang baik. 

 

 

mailto:pt_titiankaryamandiri@yahoo.co.id
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b. Misi Perusahaan : 

1. Meningkatkan  daya  saing  perusahaan  di  industri  jasa  konstruksi  

dengan mengembangkan pelayanan dan teknologi terbaik kepada 

konsumen dalam  memenuhi harapan pemangku kepentingan. 

2. Meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

berkualitas dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta 

menyediakan lapangan kerja yang luas. 

 

 

Logo Perusahaan : 

 

Gambar 2.1 Logo PT. TITIAN KARYA MANDIRI. 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 

2.4 Produk PT.TITIAN KARYA MANDIRI 

 Berikut ini beberapa contoh produk dari proyek yang dilakukan pada PT. 

TITIAN KARYA MANDIRI: 
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 Sarana dan Prasarana Perumahan 

 

Gambar 2.2 Proyek Sarana dan Prasarana Perumahan 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 

 

 Pembangunan Cold-storage 

 

Gambar 2.3 Proyek Pembangunan Cold-storage 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 
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 Pembangunan Gudang 

 

Gambar 2.4 Proyek Pembangunan Gudang 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 

 

 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api 

 

Gambar 2.5 Proyek Pembangunan Jembatan Kereta Api 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 
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Gambar 2.6 Proyek Pembangunan Jalan Kereta Api 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 

 

 Pembangunan Gedung dan Asrama Pendidikan 

 

Gambar 2.7 Proyek Pembangunan Gedung dan Asrama Pendidikan 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.) 
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 Perbaikan Terowongan dan Jalan  Kereta Api 

 

Gambar 2.8 Proyek Perbaikan Terowongan dan Jalan  Kereta Api 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.
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2.5 Daftar Pengalaman Perusahaan 

Tabel 2.1 Daftar penglaman Perusahaan 

 

No 

 

Nama Paket Pekerjaan 

Bidang / Sub 

Bidang 

Pekerjaan 

 

Lokasi 

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak *)  

Keterangan 
Nama Alamat/Telepon 

Nomor 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

1 

 

Pekerjaan Peningkatan jalan KA 

perbaikan jalan dan Jembatan KA 

yang longsor di KM 78 + 000 / 

400 antara stasiun Lampegan - 

cibeber lintas sukabumi - 

padalarang 

 

 

Jalan dan 

jembatan KA 

 

 

Cianjur Jawa 

barat 

 

 

Satkerbangka Jawa 

Barat / PT. Fajar Rizki 

Persada 

 

 

Jl. Laks. Malahayati no. 288 

Bandar Lampung 

 

 

002/S-K/T-10/FRP- 

TKM/V/2010 

 

 

 

7,777,280,000 

 

 

 

Telah Selesai 

 

 

 

2 

 

 

 

Pembangunan Stasiun Baru 

 

 

Jalan dan 

jembatan KA 

 

 

 

Sumatera 

Selatan 

 

 

PT KAI/ PT. Surya 

Annisa Kencana 

 

 

 

Bandar Lampung 

 

 

018/S-K/HK.213/DR.III/SAK- 

TKM/X/2010 

 

 

 

5,140,030,194 

 

 

 

Telah Selesai 

 

 

 

 

3 

 

 

Pengadaan Mesin Pembuat 

Es Kapasitas 5 ton / 

Pembangunan Pabrik Es Mini 

 

 

Bangunan non 

perumahan dan 

mekanikal 

elektrikal 

 

 

 

 

9 Kabupaten 

 

Satker Direktorat 

Pengolahan Hasil 

Ditjen P2HP 

Kementerian Kelautan 

Dan Perikanan 

 

 

 

Jl. Medan Merdeka Timur no 16 

Jakarta 
 

 

 

 

 

 

181/KPA.1/HK.155/XI/2011 

 

 

 

 

9,256,500,000 

 

 

 

 

Telah Selesai 
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Tabel 2.1 Daftar penglaman Perusahaan (Lanjutan) 

 

No 

 

Nama Paket Pekerjaan 

Bidang / Sub 

Bidang Pekerjaan 

 

Lokasi 

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak *)  

Keterangan 
Nama Alamat/Telepon 

Nomor 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

4 

 

 

Sterilisasi Jalur Ganda Jalan 

dan Jembatan KA Antara KM 

2+500 s.d. 

6+958 Lintas Duri 

Tangerang 

Jalan dan Jembatan 

Kereta Api dan 

Pembetonan 

 

 

 

Jabotabek 

 

 

 

Satker Prasarana 

KA Jabotabek 

 

 

 

Jl. Tentara Pelajar No. 44 

Jakarta 

 

 

 

2477/J/KONTR/SP- 

PANLA/III/2012 

 

 

 

8,646,963,000 

 

 

 

 

 

 

 

Telah Selesai 

 

 

5 

 

Maintenance Track dan 

Perbaikan Jembatan PT. Tel 

di Niru dan Tarahan 

Jalan dan Jembatan 

Kereta Api dan 

Pembetonan 

 

Niru dan Tarahan 

SUMSEL 

 

 

PT. INKA 

(Persero) 

 

Jl. Yos Sudarso No. 71 

Madiun 

 

PB 12 44 011A/8 Oktober 

2012 

 

 

9,264,146,500 

 

 

Telah Selesai 

 

 

 

6 

 

 

Pembangunan Pabrik Es 

Muara 

Kintap 

 

Bangunan non 

perumahan dan 

mekanikal elektrikal 

 

 

Kalimantan 

Selatan 

 

 

Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Provinsi 

Kalimantan Selatan 

 

 

 

Banjarbaru 

 

 

 

N.193/DPPA-SKPD/X/2012 

 

 

 

3,983,700,000 

 

 

 

Telah Selesai 
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Tabel 2.1 Daftar penglaman Perusahaan (Lanjutan) 

 

No 

 

Nama Paket Pekerjaan 

Bidang / 

Sub Bidang 

Pekerjaan 

 

Lokasi 

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak *)  

Keterangan 

Nama Alamat/Telepon 
Nomor 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

7 

 

 

Pembangunan Pabrik Es di 

Kabupaten Kotabaru 

 

Bangunan 

non 

perumahan 

dan 

mekanikal 

elektrikal 

 

 

Kalimantan 

Selatan 

 

 

Dinas Kelautan Dan  

Kalimantan Selatan 

 

 

 

Banjarbaru 

 

 

 

N.193/DPPA-SKPD/X/2013 

 

 

 

6,315,320,000 

 

 

 

Telah Selesai 

 

8 

Perbaikan Jembatan Dan 

Terowongan Jalan 

Penghubung Cinere Mas 

 

Jembatan 

 

Jakarta 

 

PT. Tunas Karya 

Aditama 

 

Jakarta 

 

184/SPK/TKA/I/2013 

 

10,462,000,000 

 

Telah Selesai 

 

9 

Renovasi Gedung Sekolah 

Seminari Jagakarsa 

Bangunan 

Pendidikan 

 

Jakarta 

PT. Suryatata 

Internusa 

 

Jakarta 

 

067/SP/SI/007/VIII/2013 

 

10,148,000,000 

 

Telah Selesai 
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 Tabel 2.1 Daftar penglaman Perusahaan (Lanjutan)  

 

No 

 

Nama Paket Pekerjaan 

Bidang / 

Sub Bidang 

Pekerjaan 

 

Lokasi 

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak *)  

Keterangan 
Nama Alamat/Telepon 

Nomor 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

Pengadaan Mesin dan 

Instalasi Pabrik Es 

50 Ton 

Bangunan 

non 

perumahan 

dan 

mekanikal 

 

Aceh Selatan 

 

CV. Varagon 

 

Jakarta 

PB 001/SPJP/VAR- 

TKM/I/2014 

 

4,000,000,000 

 

Telah Selesai 

 

11 

Pengembangan Jalan Villa 

Mutiara Cinere 

 

Jalan dan 

Irigasi 

 

Jakarta 

PT. AnugerahTetap 

Cemerlang 

 

Jakarta 

 

461/KONTRAK/ATC/IV/2014 

 

10,265,000,000 

 

Telah Selesai 

12 
Pembangunan Gudang PT. 

Suryatata                    Internusa 

Bangunan 

Gudang dan 

Industri 

Jakarta 
PT. Suryatata 

Internusa 
Jakarta 

1504/SI/KONTRAK/003/VI/20 

14 

10,246,170,000 Telah Selesai 
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Tabel 2.1 Daftar penglaman Perusahaan (Lanjutan) 

 

No 

 

Nama Paket Pekerjaan 

Bidang / 

Sub Bidang 

Pekerjaan 

 

Lokasi 

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak *)  

Keterangan 
Nama Alamat/Telepon 

Nomor 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

13 

 

 

Pembangunan Prasarana 

Gudang Beku PPS 

Kendari 

 

 

 

Bangunan 

Gudang dan 

Industri 

 

 

 

Kendari 

Satker Direktorat 

Pengolahan Hasil 

Ditjen P2HP 

Kementerian Kelautan 

Dan Perikanan 

 

 

Jl. Medan Merdeka Timur no 

16 Jakarta 

 

 

 

452/KPA.1/HK.155/VII/2015 

 

 

 

4,374,370,000 

 

 

 

Telah Selesai 

 

 

14 

 

Pengadaan Paket Bantuan 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan Wirausaha P2HP 

(paket 1) 

 

Mesin 

dan 

Peralatan 

Pengolah

an 

 

 

100 Kabupaten 

Satker Direktorat Usaha 

Dan Investasi Ditjen 

P2HP Kementerian 

Kelautan Dan 

Perikanan 

 

 

Jl. Medan Merdeka Timur no 

16 Jakarta 

 

 

601/KPA/PL.420/VII/2015 

 

 

20,252,223,200 

 

 

Telah Selesai 

 

15 

Pengadaan Paket Bantuan 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan Wirausaha P2HP 

(paket 2) 

Mesin 

dan 

Peralatan 

Pengolah

an 

 

100 Kabupaten 

Satker Direktorat Usaha 

Dan Investasi Ditjen 

P2HP Kementerian 

 

Jl. Medan Merdeka Timur no 

16 Jakarta 

 

42/KPA/PL.420/IX/2015 

 

14,747,728,600 

 

Telah Selesai 

 

(Sumber : Database PT. TITIAN KARYA MANDIRI.)
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2.6 Lokasi Perusahaan 

 Lokasi perusahaan PT. TITIAN KARYA MANDIRI. terletak di jalan Duta 

Marin Blok A, No. 29, Jl. KH. Abdullah Syafei, RT.1/RW.3, Kb. Baru, Tebet, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830. 

2.7 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. TITIAN KARYA MANDIRI. 

(Sumber : DatabasePT. TITIAN KARYA MANDIRI.)  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Pengertian Proyek dan Manajemen Proyek 

3.1.1 Definisi Proyek 

Proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan 

produk atau layanan yang unik. Pada umumnya, proyek melibatkan 

beberapa orang yang saling berhubungan aktivitasnya dan sponsor utama 

proyek biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif 

untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu (Dimyati dan 

Nurjaman 2014). 

Menurut Heizer dan Render (2016) proyek adalah sederetan tugas 

yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Proyek adalah upaya atau 

aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan 

harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta 

sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam  jangka waktu 

tertentu. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proyek 

merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, 

memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran dan sumber daya serta 

memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan 

(Nurhayati 2010). 

3.1.2 Tujuan Proyek 

Setiap proyek memiliki tujuan khusus, dan dalam proses pencapaian 

tujuan tersebut ada tiga konstrain yang harus dipenuhi, yang dikenal 

dengan Trade-Off Triangle atau Triple Constraints. Triple Constraints 

adalah usaha pencapaian tujuan yang berdasarkan batasan sebagai berikut 

(Dimyati dan Nurjaman 2014). 

1. Tepat mutu, mutu adalah apa yang akan dikerjakan oleh proyek 

tersebut, produk, layanan atau hasil yang diraih proyek tersebut atau 

tersebut, produk, layanan atau hasil yang diraih proyek tersebut atau 

disebut sebagai kinerja (performance), harus memenuhi spesifikasi dan 
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kriteria dalam taraf yang disyaratkan oleh pemilik.
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2. Tepat waktu, yang di maksud dengan waktu ialah berapa lama waktu 

yang di butuhkan untuk melaksanakan suatu proyek serta apa itu jadwal 

proyek. salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah 

proyek. Pada intinya faktor waktu ini adalah bagaimana kita 

menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sebuah proyek. Komponen waktu begitu berarti, terutama pada saat- 

saat yang memang sangat krusial. Terkadang suatu proyek dipaksa 

untuk selesai pada waktu tertentu, walaupun berdampak pada 

membengkaknya biaya. 

3. Tepat biaya, dalam proyek kita tidak akan pernah lepas dari biaya, biaya 

di butuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek harus di perhitungkan 

secara matang. Pada intinya faktor biaya atau cost ini adalah 

menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah 

proyek. Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, 

yaitu faktor scope dan faktor time. Secara umum semakin besar ruang 

lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya 

suatu proyek. 

3.1.3 Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 

Perencanaan suatu proyek mensyaratkan bahwa tujuan proyek 

harus dinyatakan dengan jelas sehingga manajer dan timnya mengetahui 

apa yang diinginkannya. Perencanaan proyek dimaksudkan untuk 

menjembatani antara sasaran yang akan diraih dengan keadaan pada 

saat awal (Herjanto 2011). Dalam buku Manajemen Operasional Heizer 

dan Render (2016) penjadwalan proyek  meliputi  pengurutan  dan  

pembagian  waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Pada penjadwalan 

orang, uang, dan bahan dihubungkan untuk kegiatan khusus dan 

menghubungkan masing- masing kegiatan satu dengan yang lainnya. 

Penjadwalan merupakan suatu fase yang menterjemahkan suatu 

perencanaan kedalam suatu diagram- diagram yang sesuai dengan skala 

waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas-aktivitas itu dimulai, 

ditunda, dan diselesaikan. Penjadwalan proyek meliputi: pengurutan dan 
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pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Pada tahap ini 

manajer memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu 

penyelesaian dan menghitung berapa banyak orang yang diperlukan 

pada tiap tahap produksi 

3.2 Proyek Konstruksi 

Salah satu dari jenis proyek adalah Proyek Konstruksi. Komponen 

kegiatan utama proyek jenis ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan dan konstruksi. Proyek Kontruksi dapat 

dibedakan menjadi Proyek Bangunan gedung seperti 

rumah,kantor,pabrik dan proyek bangunan sipil seperti jembatan, 

bendungan dan infrastruktur lainnya. Proyek konstruksi ini semakin 

kompleks dan canggih dan melibatkan penggunaan sumber daya dalam 

bentuk tenaga manusia, material, peralatan dan dana yang jumlahnya 

bertambah besar (Ervianto,2012).Menurut Dimyati dan Nurjaman 

(2014) siklus proyek konstruksi, meliputi beberapa tahap berikut 

a. Kontekstual gagasan: tahapan ini terdiri atas kegiatan, perumusan 

gagasan, kerangka acuan, studi kelayakan awal, indikasi awal 

dimensi, biaya, dan jadwal proyek. 

b. Studi kelayakan: tujuannya mendapatkan keputusan tentang 

kelanjutan investasi pada proyek yang akan dilakukan. Informasi 

dan data dalam implementasi perencanaan proyek lebih lengkap 

dari tahap pertama sehingga penentuan dimensi dan biaya proyek 

lebih akurat dengan tinjauan terhadap aspek sosial, budaya, 

eknomi, finansial, legal, teknis, dan administratif yang 

komprehensif. 

c. Detail desain, terdiri dari kegiatan pendalaman berbagai aspek 

persoalan, desain engineering dan pengembangan, pembuatan 

jadwal utama dan anggaran serta menentukan perencanaan 

sumber daya, penyiapan perangkat, dan penentuan peserta proyek 

dengan program lelang. 

d. Tujuan, yaitu menetapkan dokumen perencanaan lengkap dan 
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terperinci, secara teknis dan administratif untuk memudahkan 

pencapaian sasaran dan tujuan proyek. 

e. Pengadaan, yaitu memilih kontraktor pelaksana dengan 

menyertakan dokumen perencanaan, aturan teknis, administrasi 

yang lengkap, dan produk tahapan detail desain. Dari proses ini, 

diperoleh penawaran yang kompetitif dari kontraktor dengan 

tingkat akuntabilitas dan tranparansi yang baik. 

f. Implementasi, terdiri atas kegiatan, desain engineering yang 

terperinci, pembuatan spesifikasi dan kriteria, pembelian peralatan 

dan material, fabrikasi dan kontruksi, inspeksi mutu, uji coba, 

start-up, demobilisasi, dan laporan proyek penutup. Tujuan akhir 

proyek adalah mendapatkan kinerja biaya, mutu, waktu dan 

keselamatan kerja paling maksimal, dengan melakukan proses 

perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan dan pengendalian yang 

lebih cermat serta terperinci dari proses sebelumnya. Pada tahap 

ini, kontraktor memiliki peran dominan dengan tujuan akhir sasaran 

proyek tercapai dan mendapatkan keuntungan maksimal. Peran 

pemilik proyek pada tahapan ini dilakukan oleh agen pemilik sebagai 

konsultan pengawas pelaksanaan, dengan tujuan mereduksi segala 

macam penyimpangan serta melakukan tindak koreksi yang diperlukan. 

g. Operasi dan pemeliharaan, terdiri atas kegiatan operasi rutin dan 

pengamatan prestasi akhir proyek serta pemeliharaan fasilitas 

bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

3.2.1 Pengertian Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu 

kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja serta 

waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. 

Pengelolaan proyek berskala besar yang berhasil memerlukan 

perencanaan, penjadwalan, dan pengkoordinasian dari berbagai aktifitas 

yang saling berkaitan. 
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Untuk itu diperlukan prosedur yang didasarkan atas penggunaan 

network (jaringan) dan teknik-teknik network dalam perencanaan, 

penjadwalan, dan pengkoordinasian suatu proyek. 

Penjadwalan dibutuhkan untuk membantu: 

a. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap 

keseluruhan proyek. 

b. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di 

antara kegiatan. 

c. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk 

tiap kegiatan. 

d. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber daya 

lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal 

pelaksanaan proyek : 

a. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu 

proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. 

b. Keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari 

proyek selanjutnya. 

c. Alasan social politis lainnya, apabila proyek tersebut milik 

pemerintah. 

d. Kondisi alam dan lokasi proyek. 

e. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya.  

f. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material 

pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. 

g. Kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber 

daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan 

berlangsung. 

h. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga kerja 

proyek, selama operasional berlangsung dengan referensi dan 

perhitungan yang memenuhi aturan teknis. 
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i. Cuaca, musim dan gejala alam lainnya. Referensi hari kerja efektif. 

 

 

3.2.2 Macam-macam Metode Penjadwalan Proyek 

Ada dua metode penjadwalan proyek yaitu: 

1. Metode Gantt chart 

Henry Laurence Gantt (1861-23 November 1919 di Calvert 

Country,Amerika) adalah seorang konsultan manajemen  berlatar 

belakang insinyur mekanik yang menciptakan peta Gant (Gantt 

Chart) terkenal. Metode Gantt chart, merupakan metode yang 

relatif sederhana, mudah dimengerti, mudah pembuatannya, dan 

mudah untuk digunakan dalam memantau perkembangan proyek. 

Namun, metode Gant chart memiliki beberapa kelemahan, antara 

lain tidak dapat menunjukan kegiatan apa saja yang merupakan 

kegiatan kritis dan tidak secara langsung dapat menunjukan 

hubungan antar kegiatan, sehingga apabila suatu kegiatan 

mengalami penundaan maka akan sulit untuk mengetahui kegiatan 

berikut apa yang akan terpengaruh, dan bagaimana dampaknya 

terhadap waktu selesainya proyek. 

2. Kurva S 

Kurva – S adalah suatu kurva yang disusun untuk menunjukkan 

hubungan antara nilai komulatif biaya atau jam-orang (man 

hours) yang telah digunakan atau persentase (%) penyelesaian 

pekerjaan terhadap waktu. Dengan demikian pada kurva–S dapat 

digambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan 

sepanjang berlangsungnya proyek atau pekerjaan dalam bagian 

dari proyek. Dengan membandingkan kurva tersebut dengan 

kurva yang serupa yang disusun berdasarkan perencanaan, maka 

akan segera terlihat dengan jelas apabila terjadi  penyimpangan. 

Oleh karena kemampuannya yang dapat diandalkan dalam 

melihat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, 
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maka pengendalian. proyek dengan memanfaatkan Kurva–S 

sering kali digunakan dalam pengendalian suatu proyek.  

Pada Kurva–S, sumbu mendatar menunjukkan waktu kalender, dan sumbu 

vertikal menunjukkan nilai komulatif biaya atau jam-orang atau persentase 

penyelesaian pekerjaan. Kurva yang berbentuk huruf ”S” tersebut lebih 

banyak terbentuk karena kelaziman dalam pelaksanaan proyek yaitu: 

a. Kemajuan pada awal-awalnya bergerak lambat. 

b. Kemudian diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun 

waktu yang lebih lama. 

c. Pada akhirnya kegiatan menurun kembali dan berhenti pada suatu 

titik akhir. 

3.3 Manajemen Proyek 

3.3.1 Pengertian Manajemen Proyek 

Dalam buku Manajemen Proyek Dimyati dan Nurjaman(2014) 

Manajemen Proyek merupakan tata cara mengorganisasikan dan 

mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan 

proyek dari awal sampai akhir proyek. Manajemen proyek merupakan 

sebuah pengorganisasian yang dibentuk untuk memastikan bahwa 

program (proyek) menerima manajemendan perhatian yang sesuai. 

(Heizer dan Render, 2016). Berdasarkan pengertian ahli diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan manajemen proyek (Project Management) 

adalah suatu rangkaian aktivitas yang didalamnya terdiri dari kegiatan 

perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek yang terdiri dari 

beberapa aktivitas/kegiatan. Manajemen proyek dapat diterapkan pada 

jenis proyek apapun, dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan 

proyek yang besar dan kompleks. Fokus utama manajemen proyek 

adalah pencapaian tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, 

waktu, dan dana yang tersedia. 

3.3.2 Aspek-aspek dalam Manajemen Proyek 

Menurut Dimyati dan Nurjaman (2014) dalam manajemen proyek, 
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hal yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai 

masalah dalam manajemen proyek serta membutuhkan penanganan 

yang cermat adalah sebagai berikut 

1. Keuangan 

Masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan dan pembiayaan 

proyek. Keuangan dapat berasal dari modal sendiri atau pinjaman 

dari bank atau investor dalam jangka pendek atau jangka panjang. 

2. Anggaran biaya 

Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya 

selama proyek berlangsung. Perencanaan yang matang dan 

terperinci akan memudahkan proses pengendalian biaya sehingga 

biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama 

proyek berlangsung yang berfluktuatif. Agar tidak menimbulkan 

masalah yang kompleks, perencanaan SDM didasarkan atas 

organisasi proyek yang dibentuk sebelumnya dengan melakukan 

langkah-langkah, proses staffing SDM, deskripsi kerja, perhitungan 

beban kerja, deskripsi wewenang dan tanggung jawab SDM, serta 

penjelasan tentang sasaran dan tujuan proyek. 

4. Manajemen Produksi 

Masalah ini berkaitan dengan hasil akhir proyek. Hasil akhir 

proyek negatif apabila proses perencanaan dan pengendaliannya 

tidak baik. Agar hal ini tidak terjadi, diperlukan berbagai usaha 

untuk meningkatkan produktivitas SDM, meningkatkan efisiensi 

proses produksi dan kerja, serta  meningkatkan kualitas produksi 

melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. 

5. Harga 

Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal persaingan 
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harga, yang dapat merugikan perusahaan, misalnya karena produk 

yang dihasilkan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dan 

kalah bersaing dengan produk lain. 

6. Efektivitas dan efisiensi 

Masalah ini dapat merugikan apabila fungsi produk yang dihasilkan 

tidak terpenuhi atau tidak efektif atau faktor efisiensi tidak 

terpenuhi sehingga usaha produksi membutuhkan biaya besar. 

7. Pemasaran 

Masalah ini berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal 

sehubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu 

produk, serta analisis pasar yang salah terhadap produksi yang 

dihasilkan. 

8. Mutu 

Masalah ini berkaitan dengan kualitas produk akhir yang akan 

meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan pelanggan. 

9. Waktu 

Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya apabila 

pengerjaan proyek lebih lambat dari yang direncanakan dan 

sebaliknya akan menguntungkan apabila dapat dipercepat. 

3.3.3 Tujuan Manajemen Proyek 

Tujuan pokok manajemen adalah mengelola fungsi-fungsi 

manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta penggunaan 

sumber daya yang efisien dan efektif.Untuk mencapai tujuan 

manajemen, perlu diusahakan pengawasan terhadap mutu, biaya, 

dan waktu. Oleh karena itu, dilakukan pelaksanaan pengawasan 

mutu (quality control), pengawasan biaya (cost control), dan 

pengawasan waktu pelaksanaan (time control). Ketiga pengawasan 

ini dilakukan secara bersamaan (Dimyati dan Nurjaman 2014). 

3.3.4 Fungsi Manajemen Proyek 

Menurut Dimyati dan Nurjaman (2014) fungsi manajemen 
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proyek sebagai berikut: 

1. Fungsi perencanaan (planning)  

Pada umumnya perencanaan (planning) berupa tindakan pengambilan 

keputusan yang mengandung data dan informasi, ataupun fakta 

kegiatan yang akan dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang. 

Tindakan perencanaan proyek meliputi: 

a. Menetapkan tujuan dan sasaran proyek. 

b. Menganalisis kendala dan risiko yang mungkin terjadi 

untuk seluruh proyek ataupun perbagian dari rencana. 

c. Menetapkan penggunaan sumber daya. 

d. Menyusun rencana induk jangka panjang dan pendek. 

e. Menyumbangkan strategi dan prosedur operasi. 

f. Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan. 

g. Menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Fungsi Organisasi (Organizing) 

 Pada umumnya fungsi organisasi adalah mempersatukan kumpulan 

kegiatan manusia, yang mempunyai pekerjaan masing-masing, saling 

berhubungansatu sama lain dengan tata cara tertentu dan berinteraksi 

dengan lingkungannya dalam rangka mendukung tercapainya 

tujuan.Untuk menjalankan fungsi organisasi, diperlukan pengetahuan 

tentang berbagai tipe organisasi sehingga dapat dilakukan analisis 

terhadap penerapan jenis organisasi yang sesuai dengan proyek yang 

akan dijalankan.Tindakan organisasi, antara lain: 

a. Menetapkan daftar penugasan. 

b. Menyusun ruang lingkup kegiatan. 

c. Menyusun struktur kegiatan. 

d. Menyusun daftar personel organisasi beserta lingkup tugasnya. 

3. Fungsi pelaksanaan (actuating) 

Fungsi pelaksanaan adalah menyelaraskan seluruh anggota 
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organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta mengupayakan 

agar seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dalam 

pencapaian tujuan bersama.Tindakan pelaksanaan itu, antara 

lain: 

a. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan. 

b. Mendistribusikan tugas, wewenang dan tanggung jawab. 

c. Memberikan pengarahan penugasan dan motivasi. 

4. Fungsi pengendalian (controlling) 

Fungsi pengendalian adalah mengukur kualitas penampilan dan 

penganalisisan serta pengevaluasian penampilan yang diikuti dengan 

tindakan perbaikan yang harus diambil terhadap penyimpangan yang 

terjadi (di luar batas toleransi). Tindakan pengendalian meliputi: 

a. Mengukur kualitas hasil membandingkan hasil terhadap 

standar kualitas. 

b. Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi. 

c. Memberikan saran-saran perbaikan. 

d. Menyusun laporan kegiatan. 

3.3.5 Komponen Proyek 

Kriteria yang harus dipenuhi dari produk yang dihasilkan dari 

proyek meliputi kriteria atau batasan waktu, batasan ruang lingkup, 

batasan biaya, dan batasan kualitas.Jadi empat keharusan dalam 

sebuah proyek adalah Dimyati danNurjaman (2014): 

1. Diselesaikan dan diserahkan dengan tepat waktu 

2. Cukup dibiayai dengan dana yang telah ditentukan 

3. Sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati 

4. Memiliki kualitas hasil sesuai dengan kriteria yang disepakati 

antara pelaksana dan pemberi proyek. 
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GAMBAR 3.1 EMPAT KOMPONEN PROYEK YANG SALING 

BERHUBUNGAN 

Sumber: Dimyati dan Nurjaman (2014) 

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Batasan waktu 

Proyek dilaksanakan dengan memperhatikan waktu penyerahan 

produk atau hasil akhir sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Keberhasilan dari sebuah proyek dapat 

diukur dari ketepatan waktu sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Keterlambatan penyelesaian proyek akan berdampak 

buruk pada kredibilitas pelaksana proyek. 

b. Batasan ruang lingkup 

Ruang lingkup menyatakan batasan pekerjaan yang harus 

diselesaikan dalam sebuah proyek. Ruang lingkup memberikan 

gambaran sejauh mana tanggung jawab pelaksana proyek dan hasil-

hasil yang harus dilaporkan atau diserahkan kepada pemberi 

proyek. 

c. Batasan biaya 

Biaya menjadi salah satu faktor yang memiliki potensi risiko tinggi. 

Proyek dilaksanakan dengan biaya yang telah disepakati oleh 

penyandang dana yang harus digunakan untuk menutupi seluruh 

pembiayan proyek. Manajer proyek harus memperkirakan dan 

mendistribusikan ke setiap aktivitas proyek yang membutuhkan 
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dana dan mengendalikan agar realisasi biaya yang digunakan tidak 

melebihi dari jumlah biaya yang telah direncanakan. 

d. Batasan kualitas 

Kualitas menjadi kriteria yang ditetapkan bersama antara pemberi 

dan penerima proyek untuk dicapai sebagai standar kualitas dari 

produk yang dihasilkan. Dengan standar kualitas, pelaksana proyek 

berusaha menetapkan target-target yang harus dipenuhi dari setiap 

tahap pelaksanaan proyek. 

3.4 Diagram Pareto 

 Pareto chart (bagan pareto) adalah bagan yang berisikan 

diagram batang (bars graph) dan diagram garis (line graph); diagram 

batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram 

garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri 

ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking 

tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting 

untuk segera diselesaikan, sedangkan ranking terendah merupakan 

masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip pareto 

chart  sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah 

grup selalu memiliki persentase terkecil (20%) yang bernilai atau 

memiliki dampak terbesar (80%). Pareto chart mengidentifikasi 20% 

penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara 

keseluruhan.  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

dikumpulkan setelah mempelajari cara pengolahan data yang benar pada saat 

tinjauan pustaka. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari divisi 

Purchasing PT. TITIAN KARYA MANDIRI. yaitu divisi yang salah satu 

fungsinya adalah suatu proses pencarian sumber, pemesanan dan pembelian 

barang atau jasa untuk kegiatan konstruksi. 

 Di bawah ini merupakan data perencanaan proyek bantalan kayu dengan 

metode Gantt Chart : 
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Gambar 4.1 Perencanaan Proyek Bantalan Kayu 

(Sumber Pengolahan Data 2018) 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Analisa Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Proyek Bantalan 

Kayu 

Dalam hal perencanaan proyek bantalan kayu, Terlihat bahwa jadwal proyek 

selama 18 minggu dari bulan juni 2018 sampai oktober 2018 sedangkan 

realisasinya melebihi dari perencaan yang sudah ditentukan. Hal ini bisa dilihat 

dari perbandingan grafik dibawah ini : 
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Gambar 4.2 PerbandinganPerencanaan dan  Realisasi Proyek Bantalan Kayu 

(Sumber Pengolahan Data 2018) 
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4.2.2 Analisa Keterlambatan Proyek Bantalan Kayu 

Dalam realisasinya ada beberapa penyebab keterlambatan proyek bantalan kayu. 

Hal dapat di lihat pada table 4.1 

Tabel 4.1 Tabel Penyebab Keterlambatan 

Penyebab Jumlah Persentase 
Persentase 

kumulatif 

Barang Reject 36 47% 47% 

Keterlambatan 

pengiriman 

23 30% 77% 

Keterlambatan Biaya 18 23% 100% 

Total  77 

(Sumber Pengolahan Data 2018) 

Dari data tersebut jumlah penyebab keterlambatan proyek bantalan kayu sebanyak 

77 kali 
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Gambar 4.3 Diagram Pareto Penyebab Keterlambatan Proyek Bantalan Kayu 

(Sumber Pengolahan Data 2018) 
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Berdasarkan diagram pareto tersebut, maka yang harus diselesaikan adalah 

barang reject. Dari diagram pareto di atas tersebut dapat diketahui bahwa barang 

reject merupakan penyebab keterlambatan yang paling tinggi dengan persentase 

sebesar 47% dan jumlah frekuensi keterlambatan sebesar 36 kali selama proyek 

bantalan kayu periode Juni – Oktober 2018. Pada urutan kedua terdapat 

keterlambatan pengiriman dengan persentase sebesar 30% dan jumlah frekuensi 

keterlambatan sebesar 23 kali. Oleh karena penyebab keterlambatan dari barang 

reject  yang termasuk dalam kategori kritis, maka perusahaan harus segera 

melakukan tindakan penanganan terhadap faktor –faktor yang menyebabkan 

keterlambatan pada proyek bantalan kayu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data pada bab sebelumnya 

maka didapatkan kesimpulan, yaitu : 

1. Kinerja  proyek bantalan kayu mengalami keterlambatan.hal ini dapat 

dilihat dari perencanaan proyek yang dijadwalkan selama 18 minggu 

dari bulan juni 2018 sampai oktober 2018 sedangkan realisasinya 

melebihi dari perencaan yang sudah dibuat. 

2. Berdasarkan diagram pareto tersebut, didapatkan 3 penyebab 

keterlambatan yaitu barang reject, keterlambatan pengiriman dan 

keterlambatan biaya. Dari diagram pareto tersebut yang merupakan 

penyebab keterlambatan paling tinggi yaitu barang reject sebesar 47% 

dengan jumlah frekuensi 36 kali  selama proyek bantalan kayu periode 

Juni – oktober 2018. Kemudia  diurutan kedua terdapat keterlambatan 

pengiriman dengan persentase sebesar 30% dan jumlah frekuensi 

keterlambatan sebesar 23 kali dan keterlambatan paling rendah yaitu 

keterlambatan biaya dengan persentase 23% dan jumlah frekuensi 

sebanyak 18 kali. 

5.2 SARAN 

Saran yang ditujukan untuk PT. TITIAN KARYA MANDIRI yaitu harus 

lebih memperhatikan penyebab keterlambatan pada proyek bantalan kayu 

dengan melakukan tindakan pencegahan agar proyek bantalan kayu dapat 

berjalan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan. 

 Dengan perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi 

pemborosan biaya dalam melaksanakan proyek bantalan kayu dan juga 

dapat memaksimalkan keuntungan untuk PT. TITIAN KARYA 

MANDIRI. 
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