
 

ANALISIS PERENCANAANxWAKTU DANxBIAYA 

PROYEK KONTRUKSIxMENGGUNAKAN 

PRIMAVERAxPROJECTxPLANNERxP6 

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Embung Sapen Kabupaten 

Grobogan) 

 

Disusun Dalam RangkaxMemenuhi Salah SatuxPersyaratan Penyelesaian 

PendidikanxProgram Sarjana Stratax1 (S-1) Program StudixTeknik Sipil 

xUniversitas Islam Sultan Agung Semarang  

 

  

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

          Ahmad Ahya Maulidy                          Alfian Rizal Pambudi 

 NIM : 30201604356       NIM : 30201604365 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG  

2020/2021 

 



 

 



 

Usulan Penelitian Tugas Akhir 



 

 



 

 



 

 



 

PERNYATAAN KEASLIAN 



 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini : 

 

NAMA : Alfian Rizal Pambudi 

NIM : 30.2016.04.365 

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERENCANAAN PROYEK KONTRUKSI           

MENGGUNAKAN SOFTWARE PRIMAVERA PROJECT 

PLANNER P6 

 

Menyatakan denganxsesungguhnya bahwaxTugas Akhirxini merupakanxhasil 

penelitian, pemikiranxdan pemaparanxasli saya sendiri. Sayatidak mencantumkan 

tanpaxpengakuan bahan-bahanxyang telah dipublikasikanxsebelumnya atau 

ditulis olehxorang lain, atau sebagaixbahan yang pernahxdiajukan untukxgelar 

atau ijazah padaxUniversitas IslamxSultan AgungxSemarang atauxperguruan 

tinggixlainnya. 

 

Apabilaxdikemudian harixterdapat penyimpanganxdan ketidakbenaranxdalam 

pernyataan ini, xmaka saya bersediaxmenerima sanksi akademikxsesuai dengan 

peraturan yangxberlaku di UniversitasxIslam Sultan AgungxSemarang. 

 

Demikianxpernyataanxini sayaxbuat. 

 

 

Semarang, 17 Agustus 2020 

Yang membuat pernyataan , 

 

 

 

(materai Rp 6000,-) 

       Alfian Rizal Pambudi 

 



 

 

 

MOTTO 

 Hadits : “ Barangxsiapa meringankanxbeban kesulitanxorang lain,maka 

Allahxakan meringankanyaxdalam urusan duniaxdan akhirat ” (HR. 

Muslim dan Ahmad) 

 

َ َشدِ  َ إِنَّ اَّللَّ يدُ اْلِعقَاَوتَعَاَونُوا َعلَي اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَي اإلثِْم َواْلعُدَْواِن َواتَّقُوا اَّللَّ  

 

 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya, Allah amat berat siksa-

Nya."(QS.Al-Maidah:2) 

 

نَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )x( 5نَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )فَإِ  ِِ6)      

 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan."(QSxAsy-Syarh:5-6) 

 

 Beranixhidup jangan takutxmati, takutxmati janganxhidup, takutxhidup 

matixsaja. xHidup sekalixhiduplah yangxberarti. 

(Abah Nasyruddin Abdullah) 

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala hal  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xPERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah, PujixSyukur kehadiratxAllah SWT atasxsegala rahmat dan 

hidayahNya, xsehingga penulisxbias menyelesaikanxlaporan TugasxAkhir ini. 

Laporan TugasxAkhir ini sayaxpersembahkanxuntuk : 

1. AllahmSWT yang telah memberikanmlimpahan Nikma Hidayah kepada 

saya sehingga dapatmmenyelesaikan Laporan TugasmAkhir ini. 

2. Kedua orangltua saya. Bapak Kusninldan Ibu Sumiati yangltaklhenti sabar 

dan senantiasa berdoa untuk kelancaran saya dalam menempuh studi. 

3. Kepada Adik saya Syafina Citra Aulia yang telah memberikan saya 

dukungan agar selalu semangat dan terus berjuang. 

4. Kepada dosen-dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah banyak 

mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu keteknikan yang didampingi dengan 

ilmu agama yang sebelumnya saya tidak ketahui serta selalu memberikan 

motivasi dan arahan kepada saya agar kedepan bias sukses secara dunia dan 

akhirat. 

5. Ahmad Ahya Maulidy teman satu atap selama 2 tahun di Pesantren 

Mahasiswa, 2 tahun di kontrakan dan juga sebagai Partner dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

6. Teman-teman fakultas tekniklangkatan 2016lyang turut memberikan 

lsemangatlkepadalsaya khususnya teman-teman kelas sipil A 2016. 

7. Seluruh KeluargalMahasiswa FakultaslTeknik yang tak hentilmemberikan 

support kepadalkami. 

 

 

                 Alfian Rizal Pambudi  

              NIM : 30.2016.04.365 

 

 

 

 

 



 

PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah, PujixSyukur kehadiratxAllah SWT atasxsegala rahmat dan 

hidayahNya, xsehingga penulisxbias menyelesaikanxlaporan TugasxAkhir ini. 

Laporan TugasxAkhir ini sayaxpersembahkanxuntuk : 

1. AllahlSWT yang telah memberikan limpahanlRahmat Hidayah kepadalsaya 

sehingga dapatlmenyelesaikan Laporan TugaslAkhir ini. 

2. Kedua OranglTua saya yang saya cintaildan sayangi yang telahlmemberikan 

motivasi, semangat, ldukungan secara mental maupun material, memberikan 

kasih sayang, dan cintanya kepada saya. 

3. Saudara dan keluargalyang tak pernahlLelah mendoakanldan memberi 

dukungan semangat sehingga TugaslAkhir iniselesai. 

4. Dosen-dosenlFakultas Teknik JurusanlTeknik Sipil Unissula, terimakasih 

atas ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat. 

5. Staf dan karyawan Program Studi Teknik Sipil Unissula yang selalu 

melayani dan memberikan banyak ilmu. 

6. Alfian Rizal Pambudi teman satu atap selama 2 tahun di Pesantren 

Mahasiswa, 2 tahun di kontrakan dan juga sebagai Partner dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

7. Fitriana Nur Annisa orang terdekat saya yang selalulmemberi semangat dan 

dukungan kepada saya dalamlmenyelesaikan TugaslAkhir ini. 

8. Teman-temanlfakultas tekniklangkatan 2016lyang turut memberikan 

semangat kepada saya khususnya teman-teman kelas sipil A 2016. 

 

 

Ahmad Ahya Maulidy 

                    NIM : 30.2016.04.356 

 

 

 

 

 



 

KATAlPENGANTAR 

 

 Segala Puji danlsyukur penulis panjatkanlKehadirat Allah SWT yangltelah 

melimpahkanlsegala rahmat-Nya sehingga penulisldapat penyelesaikanlTugas 

Akhir dengan judul “ANALISIS PERENCANAAN WAKTU DAN BIAYA 

PROYEK KONTRUKSI MENGGUNAKAN PRIMAVERA PROJECT PLANNER 

P6 ” gunalmemenuhi salahlsatu persyaratanluntuk memperoleh gelarlSarjana 

Teknik Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 Penulislmenyadarilkelemahanlserta keterbatasanlyang ada sehinggaldalam 

menyelesaikanlTugaslAkhir ini memperolehlbantuan dari berbagailpihak, tiada 

kata-katalyang lebihltepat untukldiucapkan dalamlkesempatan inilpenulis 

menyampaikanlucapan terimalkasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Ari Sentani, ST., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir saya, yang telahlmeluangkan waktuldan tenaga untuklmemberikan 

bimbingan, nasehatlserta arahan yanglsangat bermanfaatlkepada kami. 

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA. Selaku Dosen 

Pembimbing II Tugas akhir saya, yang telah membantu, memberikan saran, 

dan mengajarkan saya. 

5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

6. Orang tualkeluarga darilkedua penulis yang selalulmendoakan danlmemberi 

dukungan. 

Penulis menyadaril keterbatasanl ilmu pengetahuan,llkemampuan, 

pemahaman, dan kurangnya pengelaman yangldimiliki, dalam penulisan Tugas 

Akhirlini masih terdapat banyak kekurangan dari segi kuantitas maupun kualitas 

secara ilmu pengetahuan maupun penguasaan materi. Olehlkarena itu, penyusun 

mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehinggaldapat 



 

memberikan hasil yang lebihlbaik pada tahun yang akanldatang dengan topik 

yang sama dan dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan kedepannya. 

 

  Semarang,24 Agustus 2020 

   

 

                                                                                    Penulis 

 

 

 

 

 


