
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan industri jasa konstruksi semakin kompetitif dalam beberapa

tahun belakangan ini, terbukti dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat

akan kebutuhan rumah siap huni. Banyak pihak pengembang perumahan

melaksanakan pembangunan proyek diberbagai lokasi dan tempat disekitar Kota

Pekanbaru untuk bersaing merebut konsumen dari bermacam kalangan.

Tidak menutup kemungkinan dalam persaingan disekitar pengembang

perumahan yang ada pada saat ini, banyak terjadi persaingan yang tidak sehat dan

akan berdampak dikemudian hari kepada masyarakat yang menjadi konsumennya

tersebut merasa dirugikan. Hal itu dapat dilihat dari proyek pengerjaan

pembangunan perumahan yang ditahap awal pengerjaan pembangunan perumahan

bisa dikatakan maksimal, tetapi memasuki tahap menengah dan akhir pengerjaan

pembangunan perumahan banyak kekurangan yang terjadi.

Dalam suatu proyek pembangunan, perencana kegiatan-kegiatan proyek

merupakan masalah yang sangat penting. Dikarenakan perencanaan kegiatan-

kegiatan merupakan dasar proyek untuk bisa berjalan sehingga proyek yang

dilaksanakan selesai dengan waktu yang optimal. Perencanaan kegiatan-kegiatan

tersebut bisa berupa jadwal, anggaran, pengisian personil dan urutan langkah

pelaksaanan kegiatan. Tanpa perencanaan yang tepat maka bukanlah tidak

mungkin bila suatu proyek akan mengalami kegagalan yang akan merugikan

perusahaan ataupun masyarakat yang menjadi konsumennya.

Sebagai perencana dan pelaksana proyek, pengembang perumahan harus

berhati-hati dalam memilih sumber daya, penetapan jadwal proyek, serta dalam

merencanakan anggaran biaya proyek tersebut. Setiap pemborosan waktu dan

sumber daya yang akan digunakan akan berakibat kemunduran waktu

penyelesaian proyek dan pengeluaran biaya yang tidak terkendali, sehingga

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pelaksana maupun pemilik

proyek itu sendiri.
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Demikian juga masalah yang dihadapi oleh pihak developer PT. Citra

Nusantara Abadi yang menjadi pengembang perumahan, villa dan rukan. Hal ini

dikarenakan setiap perencanaan proyek pembangunan perumahan, villa dan rukan

pihak developer sering mengabaikan perhitungan pembangunan dari suatu proyek

yang dikerjakan, mulai dari perhitungan waktu, biaya, dan material. Sehingga

dapat menjadi suatu masalah yang kompleks dikemudian hari, dari sumber yang

diperoleh dari pihak developer PT. Citra Nusantara Abadi, masalah ini sudah

terjadi dari awal pendirian perusahaan hingga sekarang.

Melihat masalah yang ada maka peneliti menerapkan suatu metode untuk

dijadikan gambaran pembangunan proyek dengan menggunakan metode AON

(Activity On Node), sehingga pada kegiatan proyek-proyek berikutnya dapat

direncanakan perhitungan dan rincian yang sesuai dengan kebutuhan baik dari

segi waktu, biaya dan material.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah tidak adanya

perencanaan waktu pembangunan proyek dan waktu penyelesaian proyek dengan

menggunakan metode AON (Activity On Node), sehingga setelah menggunakan

metode AON dapat diketahui berapa lama waktu yang ideal dalam pengerjaan

pembangunan Villa Kutilang Indah. Serta menghitung berapa biaya yang optimal

untuk dianggarkan dalam proyek pembangunan Villa Kutilang Indah sehingga

tidak terjadi pemborosan biaya dikemudian hari.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu yang ingin dicapai

peneliti adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan waktu yang optimal pada proyek pembangunan

Villa Kutilang Indah dengan metode AON.

2. Menyusun perencanaan biaya anggaran pada proyek pembangunan Villa

Kutilang Indah.
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3. Mengetahui kegiatan-kegiatan kritis pada proyek pembangunan Villa

Kutilang Indah dengan metode AON.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Untuk Perusahaan

Manfaat penelitian kepada pihak developer PT. Citra Nusantara Abadi

yang menjadi pengembang perumahan, villa dan rukan adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menyusun suatu proyek

pembangunan dengan menggunakan metode Network Planning.

2. Dapat meminimalisir anggaran proyek pembangunan dengan perhitungan

yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi pemborosan dipengerjaan

proyek selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Untuk Penulis

Manfaat penelitian kepada penulis adalah sebagai berikut :

Mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh di bangku

perkuliahan, sehingga dapat direalisasikan di dalam dunia kerja, selain itu juga

diaharapkan dapat menamnah ilmu pengetahuan.

1.5 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan developer PT. Citra Nusantara

Abadi, di jalan Angkasa No. 1i Pekanbaru.

2. Dalam pengolahan data, peneliti tidak menampilkan dana secara rinci

tetapi hanya gambaran umum dari dana yang digunakan setiap jenis

pekerjaan yang dilaksanakan .

3. Metode yang digunakan adalah metode AON (Activity On Node).
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1.6 Posisi Penelitian

Pada posisi penelitian ini, memiliki perbedaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Posisi Penelitian
Eka Dannyanti 2010

Judul Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode PERT dan CPM

Metode PERT-CPM

Lokasi Universitas Diponegoro

Objek Penelitian Proyek Pembangunan Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip

Variabel Penelitian Jadwal Perencanaan Proyek dan Biaya

Resty Nur Utami Dewi 2008

Judul

Analisa Penggunaan Network Planning Dalam Perencanaan Waktu

Dan Biaya Penyelesaian Proyek Dan Total Biaya Tenaga Kerja

Pada PT. Prima Cipta Lestarindo Bandung

Metode PERT-CPM

Lokasi PT. Prima Cipta Lestarindo Bandung

Objek Penelitian Proyek Pembangunan Proyek PT. Prima Cipta Lestarindo Bandung

Variabel Penelitian Waktu dan Biaya

Alhamda Rezki Gitra 2013

Judul

Analisa Implementasi Network Planning Dalam Perencanaan

Waktu Dan Biaya Penyelesaian Proyek Pada PT. Citra Nusantara

Abadi

Metode AON (Activity On Node)

Lokasi PT. Citra Nusantara Abadi

Objek Penelitian Proyek pembangunan villa kutilang indah

Variabel Penelitian Jadwal perencanaan proyek dan biaya

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan laporan ini sesuai

dengan judul, penulis menyusun pembabakannya dari ringkasan setiap isi, dan bab

per bab yang dibagi dalam enam bab yang diawali dari :
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini dikemukakan secara garis besar isi penelitian

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi penelitian dan

sistematika penelitian dari tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini berisikan teori-teori penunjang yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan

tugas akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini berisikan penjelasan tentang model yang akan

digunakan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

memecahkan masalah beserta flow chart pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan data umum perusahaan dan data yang diperlukan

untuk pemecahan masalah serta hasil dari pemecahan masalah.

BAB V ANALISA

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan hasil dari pengolahan data

yang didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil tersebut.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa serta saran yang

diajukan penulis sebagai suatu masukan yang ditujukan kepada

tempat penelitian yang bersangkutan.


