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BAB In 

PENDAHULUANo 

 

1.1 Latar Belakang  

Proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitanmuntukm 

mencapai tujuannya (bangunan/konstruksi) dalammbatasanmwaktu,mbiaya danbmutu 

tertentu.mProyek konstruksi memerlukanmresourcesm(sumber daya) yaitumman (manusia), 

materialm(bahan bangunan),mmachine (peralatan),mmethod (metode pelaksanaan),mmoney 

(uang),minformation (informasi), danmtime (waktu). Dalamzsuatumproyekmkonstruksi 

terdapatmtigamhalmpentingmyangmharus diperhatikanmyaitu biaya, waktu dan mutu. 

(Kerzner,92006). 

Perencanaanxadalah sebuah prosesmyangmmencobammeletakkanmtujuan dan sasaran 

termasukmmenyiapkan semuamsumber daya untuk mencapainya. Perencanaan memberikan 

pegangan bagimpelaksanaan mengenaimalokasi sumbermdaya untuk melaksanakanmkegiatan 

(Imam Soeharto, 1997). 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah prosessperencanaan menghitunghbesar kecilnya 

danaayang diperlukan untuk pelaksanaannkegiatan pekerjaan mulai dari dana operasional 

hingga dana materialsbertujuan untuk dapat menentukan danaayang harus disediakan. 

Rencana angaran biaya diperlukan untuk memperhitungkansberapa banyaknya biayaayang 

diperlukan untuk bahanxdan upah, sertambiaya lainnya yangmberhubungan dengan 

pelaksanaan suatu proyek. Untukmitumdiperlukanmperhitungan-perhitungannyangmteliti. 

Darimbiayampembuatannya, volumeepekerjaan, jenisspekerjaan, harga bahan, dan upah 

pekerja. Bertujuan untukkmenekan biaya perencanaannpembangunan proyek sehingga lebih 

efisien.  

Penyusunan RAB pada suatumproyek adalah perhitungannbiaya kegiatan yang harus 

dilakukanmsebelum proyekkdilaksanakan. RABmmerupakan banyaknyambiayaayang 

dibutuhkanmbaik upahhmaupun bahanmdalammsebuah pekerjaan proyek konstruksi. Daftar 

ini berisimvolume, hargamsatuan, sertamtotal harga darimberbagaimmacam jenissmaterial 

dan upah tenagaayang dibutuhkannuntuk pelaksanaan proyekktersebut. 
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Selain penyusunan RAB, penjadwalannatau penaksirannwaktu juga diperlukannuntuk 

menegaskan sebuah proyek ini kapan berlangsung dan kapannberakhir.  

Penjadwalan proyek merupakan salahksatu hasilkperencanaan. Penjadwalanmdalam 

pengertianmproyekpkonstruksimmerupakan perangkatmuntuk menentukanmaktivitas yang 

diperlukanmuntuk menyelesaikanmsuatu proyekmdalam urutanmserta kerangkamwaktu 

tertentu,mpada setiapmaktivitas harusmdilaksanakan agarmproyek selesaimtepat waktu 

denganmbiaya yangmekonomis. (Callahan, 1992) 

Mengingat sangat pentingnyaaperencanaan estimasi biaya dan perencana penjadwalan 

pada suatu proyek konstruksi untuk memudahkan informasi dan pelaksanaan proyek pada 

Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang 

maka penulis berminat untuk mengambil judul “Estimasi Anggaran Biaya dan 

Penjadwalan Pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft Project 2010 ”. 

 

1.2 Permasalahanm 

Berdasarkanmlatar belakangmtersebut terdapat beberapa rumusan masalah,myaitu 

sebagaimberikut : 

1. Berapa durasi danmbiaya yang dibutuhkan pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan 

Mahasiswa politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft 

Project 2010 ? 

2. Berapa durasi dan biaya setelah dilakukan percepatan durasi/ crashing pada 

Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa politeknik kesehatan Kementerian 

Kesehatan Semarang dengan Microsoft Project 2010? 

3. Berapa durasi dan biaya setelah dilakukan perubahan hubungan kerja/ relationship pada 

Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Semarang dengan Microsoft Project 2010 ? 

 

1.3 Tujuanm 

Tujuanmkegiatan perencanaan ini adalahksebagaimberikut : 

1. Mengetahui durasi danmbiaya yang dibutuhkan pada Pembangunan Gedung Pusat 

Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan 

Microsoft Project 2010 
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2. Mengetahui durasi dan biaya setelah dilakukan alternatif percepatan durasi/ crashing 

pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa politeknik kesehatan 

Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft Project 2010 

3. Mengetahui durasi dan biaya setelah dilakukan alternatif perubahan hubungan kerja/ 

relationship pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft Project 2010 

 

1.4 lBatasanhMasalahi 

Ruang lingkup untuk mengurangi ketidakteraturan yang menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan pembahasan antara lain sebagaipberikut : 

1. Pembahasan menggunakan metode jalurmkritis (critical pathmmethod/ CPM)mdiagram 

network. 

2. Percepatan durasi/Crashingmproyek dilakukanmdengan menambahmjumlah tenaga 

kerja/peralatan.k 

3. Durasimdan biayamsetiap pekerjaan  diperolehmberdasarkan datamyang adam pada 

proyek. 

4. Analisa data menggunakan program Microsoft Project 2010. 

 

1.5 Manfaatn 

Manfaatmyang diperolehmdari perencanaan ini yaitu: 

Diharapkanmdapat menambah pengetahuan dalam bidang manajemen proyek, khususnya 

dalam mengendalikan biaya dan waktu perencanaan pada Pembangunan Gedung Pusat 

Kegiatan Mahasiswa politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan 

menggunakan software  Microsoft Project 2010. 

 

1.6 SistematikahPenulisan 

Untukmmempermudah dalammmemahami hasil laporanmtugas akhirmini, serta 

menyusun masalahmyang dibicarakan maka penulis menyajikan sistematika penulisan 

sebagaimberikut : 

BABsIsPENDAHULUAN  

Bab2pendahuluan memuat tentangmlatar2belakang,4perumusan masalah,2pembatasan 

masalah,4tujuan penelitian,mmanfaat penelitianmdan sistematika2penulisan. 
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BABsIIsTINJAUANsPUSTAKA 

Pada bablini disajikanlteori-teori dan literatur yanglberisikanltentang RencanalAnggaran 

Biaya danlperencanaan penjadwalan proyek serta review penelitian sebelumnya. 

 

BABsIIIsMETODEsPENELITIAN 

Metodelpenelitianpterdirimdariptahapanlpenelitian,variabelppenelitian,pmetodelpengumpulan

data, metodelanalisa dataldanpbaganlalirppenelitian. 

 

BABsIVsHASILsDANsPEMBAHASAN 

Dalamlbab inimakan dibahasmhasilmdurasi danlbiaya yangldibutuhkan setelah dilakukan 

beberapamalternatif penjadwalan ulang pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan 

Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft 

Project 2010. 

 

BABsVsKESIMPULAN DANsSARAN 

Bablini berisikkesimpulan danksaran setelah dilakukan percepatan durasi/ crashing dan 

alternatif perubahan hubungan kerja/ relationship pada Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan 

Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Microsoft 

Project 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 


