
Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Ked 

Samuel Hardiyanto|14.1.02.02.0223 
FE – MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
  ||  
 

 

JURNAL 

  

OPTIMALISASI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR DAN 

MASJID RSUD PARE OLEH PT ARWI GRAHA SEJAHTERA DENGAN 

METODE JALUR KRITIS (CRITICAL PATH METHOD) 

 

OPTIMALIZATION OF PARKING FACILITY BUILDING AND MOSQUE 

OF PARE HOSPITAL BY PT ARWI GRAHA SEJAHTERA WITH 

CRITICAL PATH METHOD 

 

 

 

Oleh: 

SAMUEL HARDIYANTO 

14.1.02.02.0223 

 

Dibimbing oleh : 

1. PONIRAN TUDHO L., M.M. 

2. Dr. LILIA PASCA RIANI, M.Sc. 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Samuel Hardiyanto|14.1.02.02.0223 
FE – MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
  |    |  
 

 
 

1 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Samuel Hardiyanto|14.1.02.02.0223 
FE – MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
  |    |  
 

 
 

2 

OPTIMALISASI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR DAN 

MASJID RSUD PARE OLEH PT ARWI GRAHA SEJAHTERA DENGAN 

METODE JALUR KRITIS (CRITICAL PATH METHOD) 

 

Samuel Hardiyanto 
14.1.02.02.0223 

  Ekonomi - Manajemen 

zempowell@gmail.com 

Poniran Yudho L., M.M. dan Dr. Lilia Pasca R., M.Sc. 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 

 
Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan khususnya Kota Kediri memilik jumlah penduduk yang 

banyak dengan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tentunya mendorong instansi-instansi 

kesehesatan untuk lebih mengembangkan sarana pada perusahaaannya agar dapat melayani 

masyarakat lebih baik lagi. RSUD Pare terdorong untuk semakin berkembang dan memberikan 

fasilitas-fasilitas yang lebih memadai agar setiap pasien mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 

Perkembangan ini tentunya memerlukan infrastruktur yang memadai guna mempercepat penanganan 

terhadap pasien. Untuk mewujudkan hal tersebut, RSUD Pare melakukan pembangunan sebuah 

gedung baru yang di fungsikan sebagai parkir kendaraan dan masjid. PT Arwi Graha Sejahtera adalah 

perusahaan yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan gedung tersebut selama ini masih 

menggunakan metode konvensional atau tradisional. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk menentukan urutan kerja proyek 

pembangunan gedung parkir dan masjid RSUD Pare, (2) Untuk menemukan aktivitas-aktifitas kritis, 

sehingga dapat menentukan jalur yang paling optimal untuk menyelesaikan proyek pembangunan 

gedung parkir dan masjid RSUD Pare, (3) Untuk menentukan aktivitas mana yang dikerjakan secara 

bersamaan. Tempat penelitian ini berada di RSUD Pare yang beralamatkan Jl. Pahlawan Kusuma 

Bangsa No.1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan studi literatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode CPM dan Gantt Chart. 

Hasil dari penelitian ini dalam proyek pembangunan gedung parkir dan masjid dengan menggunakan 

metode CPM terdapat 6 jalur kegiatan atau aktivitas, namun ada satu jalur kritis yaitu aktivitas A-B-C-

D-E-F-J-K-N. Dari jalur kritis tersebut dapat menyelesaikan renovasi jembatan dalam waktu 136 hari 

dengan penjadwalan waktu yang sebelumnya 150 hari. Dengan demikian dapat diketahui selisih waktu 

tersebut ialah 14 hari. 
 

 

Kata Kunci : Proyek, Penjadwalan Proyek, Metode CPM. 
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LATAR BELAKANG 

Indonesia termasuk negara yang 

sedang berkembang menuntut 

masyarakatnya untuk lebih cepat merespon 

perkembangan jaman, hal ini dilakukan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyatnya. Pembangunan di segala bidang 

diharapkan mampu mengejar 

ketertinggalan ini. Pembangunan tersebut 

diantara lain berupa pembangunan fisik 

proyek, pembangunan gedung, jalan tol, 

jalan raya, jembatan, industri besar/kecil, 

jaringan telekomunikasi, dan banyak lagi 

lainnya. 

Heizer & Render (2015:62) proyek 

bisa digambarkan sebagai serangkaian 

tugas terkait yang di tunjukan terhadap 

sebuah hasil utama. Semakin maju  

peradapan manusia, semakin besar proyek 

yang dikerjakan dan tentunya memerlukan 

manajemen yang baik. Batas waktu 

menjadi hal yang sangat penting dalam 

pengerjakan proyek karena sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang akan 

dicapai. Batas waktu sangat berpengaruh 

terhadap besar kecilnya biaya yang akan 

dikeluarkan. Semakin lama tingkat 

pengerjaan proyek maka semakin besar 

biaya yang akan di keluarkan. Berkaitan 

dengan masalah proyek ini maka tingkat 

keberhasilan sebuah proyek dapat selesai 

sesuai target waktu yang sudah 

ditentukan/disepakati menjadi hal yang 

sangat diperhatikan oleh perusahaan 

maupun kontraktor. 

Demi kelancaran proyek maka 

diperlukan manajemen yang baik untuk 

merencanakan dan menyelesaikan 

pengerjaan hingga proyek berakhir, yaitu 

manajemen proyek. Pertumbuhan era 

modern mendorong bidang manajemen 

proyek untuk semakin berkembang kian 

kompleks dengan metode-metode 

pengelolaan yang semakin baik. 

Perencaraan sebuah proyek menjadi faktor 

keberhasilan dan kegagalan, karena 

perencanaan yang kurang matang akan 

menyebabkan pengerjaan yang kurang 

efektif, hal ini akan menyebabkan 

terhambatnya pengerjaan dan kurang 

maksimalnya hasil yang dicapai, serta 

pembengkaan biaya. Keterlambatan 

pengerjaan proyek yang melebihi batas 

waktu akan merugikan beberapa pihak dari 

segi waktu maupun biaya. Hal ini 

mendorong pihak kontraktor untuk 

membuat perencanaan proyek yang 

seefisian mungkin agar tingkat 

keberhasilan menjadi semakin tinggi dan 

dapat terselesaikan dengan waktu yang 

optimal. Dalam mengestimasi sebuah 

proyek tentunya dibutuhkan optimalisasi 

biaya dan waktu. Optimalisasi ini 

digunakan untuk mengoptimalakan 

sumber-sumber yang diperlukan serta 
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meminimalkan resiko yang ada dengan 

tetap berfokus pada hasil dan tingkat 

keberhasilan proyek. 

Oleh karena itu diperlukan analisis 

optimalisasi durasi proyek sehingga dapat 

diketahui berapa lama proses proyek dapat 

terselesaikan dan mencari adanya 

kemungkinan percepatan durasi 

pelaksanaan proyek dengan menggunakan 

Metode Jalur Kritis (CPM – Critical Path 

method). Menurut Jacobs & Chase 

(2015:98) jalur kritis (critical path) 

aktivitas pada suatu proyek merupakan 

urutan aktivitas yang membentuk mata 

rantai terpanjang terkait dengan waktu 

penyelesaian. Jika ada salah satu aktivitas 

dalam jalur kritis yang tertunda, seluruh 

proyek akan tertunda. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Suryani (2017) dalam “Penjadwalan 

Proyek Renovasi Kantor Desa Pakisrejo 

Kecamatan Tanggunggunung 

Menggunakan Metode Critical Path 

Method (CPM)”. Dengan menggunakan 

Critical Path Method (CPM), pengerjaan 

proyek yang semula dikerjakan selama 56 

hari dapat diminimalisir menjadi 41 hari 

dan memiliki selisih waktu 15 hari dari 

waktu yang ditentukan. 

RSUD Pare merupakan salah satu 

Rumah Sakit milik Pemkab Kediri yang 

bermodel RSU, diurus oleh UPT 

Pelayanan Perizinan dan tercantum dalam 

RS kelas B. RSUD ini bertempat di Jl. 

Pahlawan Kusuma Bangsa No.1 Pare, 

Kediri. Era modern mendorong RSUD 

Pare untuk semakin berkembang dan 

memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih 

memadai agar setiap pasien mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik. Perkembangan 

ini tentunya memerlukan infrastruktur 

yang memadai guna mempercepat 

penanganan terhadap pasien. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, RSUD Pare 

melakukan pembangunan sebuah gedung 

baru yang di fungsikan sebagai parkir 

kendaraan dan masjid. 

PT Arwi Graha Sejahtera adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang konstruksi. Dalam pelaksanaan 

proyek pihak dari PT Arwi Graha 

Sejahtera  belum menggunakan metode 

khusus dalam merencanakan waktu yang 

dibutuhkan. Selama ini perusahaan hanya 

berpedoman pada perencanaan yang 

didasarkan pada urutan-urutan aktivitas 

sehingga aktivitas yang dikerjakan 

terkesan berurutan atau belum adanya 

aktivitas yang dikerjakan secara 

bersamaan, sekalipun sebenarnya aktivitas 

yang lain pun dapat dikerjakan dalam 

waktu yang bersamaan, sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

proyek pembangunan sangatlah lama dan 

terkesan terulur-ulur. Dengan adanya 
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masalah tersebut, perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam

penyelesaian proyek, sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 

karena membengkaknya biaya yang sudah 

anggarkan. Hal tersebut juga berdampak 

buruk bagi perusahaan karena akan 

merusak image perusahaan di mata 

masyarakat karena terkesan perusahaan 

tidak mampu menyelesaikan proyek dalam 

waktu yang sudah tersepakati. Dalam 

mengatasi masalah tersebut, agar proyek 

dapat dilaksanakan tepat waktu dan efisien 

maka  diperlukan perencanaan, 

penjadwalan, serta pengawasan yang 

matang dan baik. 

Berdasarkan hal tersebut serta 

permasalahan yang dialami dalam 

pengerjaan proyek pembangunan parkir 

dan masjid, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada proyek 

pembangunan tersebut dengan judul:  

Optimalisasi Proyek Pembangunan 

Gedung Parkir dan Masjid RSUD Pare 

oleh PT Arwi Graha Sejahtera dengan 

Metode Jalur Kritis (Critical Path 

Method). 

METODE PENELITIAN 

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Teknik Penelitian 

Teknik deskriptif menjadi pilihan 

dalam penelitian ini, hal itu dilakukan 

untuk membuat suatu uraian sistematis 

berdasarkan pengumpulan data primer dan 

sekunder. Menurut Sugiyono (2016:91) 

deskritif adalah uraian sistematis tentang 

teori dan hasil penelitian yang relevan 

dengan variabel yang diteliti. 

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan data kuantitatif 

karena data kuantitatif berbentuk angka-

angka yang sifatnya dapat diukur, rasional, 

dan sistematis. Menurut Sugiono (2016:7) 

pendekatan kuantitatif erat kaitannya pada 

pengumpulan data dengan angka dan hasil 

pengukuran, karena itu dalam penelitian ini 

perhitungan angka memegang peranan 

pentingsebagai alat untuk menganalisa. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini terletak di RSUD Pare 

yang beralamat Jl. Pahlawan Kusuma 

Bangsa No. 1 Pare, Kabupaten Kediri. 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan Maret sampai dengan bulan Juni 

2018. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian 
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Moleong (2010:132) subjek 

penelitian adalah informan. Informan 

adalah orang/badan/lembaga yang 

dimanfaatkan untuk memberikan suatu 

informasi berkaitan dengan data yang 

diperlukan dalam latar kajian penelitian 

secara langsung. Subjek penelitian ini yaitu 

PT Arwi Graha Sejahtera selaku kontraktor 

yang bertanggungjawab atas proyek 

pembangunan gedung parkir dan masjid 

RSUD Pare. 

Objek Penelitian 

Sugiono (2016:13) objek penelitian 

adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

tentang sesuatu hal objektif. Obyek dalam 

penelitian ini adalah proyek pembangunan 

gedung parkir dan masjid RSUD Pare. 

Sumber Data 

Sumber Data Primer 

Sugiono (2012:139) data primer 

adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpul 

data dengan cara mewancarai secara 

langsung ke penanggungjawab proyek 

beserta para pekerja di lokasi. Dari 

wawancara tersebut penulis mendapatkan 

data primer berupa data aktivitas dan 

durasi pada setiap aktivitas tersebut. 

 

Sumber Data Sekunder 

Sugiono (2012:308) data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh 

data-data dengan cara menggunakan 

informasi dan literature, dokumen-

dokumen perusahaan seperti latar belakang 

perusahaan, struktur organisasi,  dan buku-

buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang  diteliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

Sugiono (2016:136) teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Wawancara 

Dari wawancara yang telah 

dilakukan, penulis memperoleh data yang 

dibutuhkan, yaitu tentang penjadwalan 

proyek, urutan aktivitas proyek, profil 

proyek, waktu pelaksanaan proyek, serta 

jumlah pekerja dan bahan yang dibutuhkan 

dalam pengerjaan proyek. 

Dokumentasi 

Dokumen dapat berbentuk tulisan 

gambar atau karya monumental dari 

seseorang. Dengan dokumentasi penulis 

dapat mengabadikan aktivitas pekerjaan 

proyek dengan foto dan video. 

Observasi 
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Dari observasi penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang ada dalam 

pengerjaan proyek pembangunan gedung 

parkir dan masjid RSUD Pare sehingga 

dapat menentukan rumusan masalah, 

tujuan serta penentuan jadwal penelitian. 

Studi Literature 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan tinjauan pustaka atau studi 

literatur ke perpustakaan yang berada di 

Universitas Nusantara PGRI Kediri dan 

juga dari beberapa buku yang dimiliki 

penulis. Hal ini dilakukan penulis dengan 

tujuan menemukan sumber-sumber yang 

telah tersedia dalam berbagai macam buku 

dengan kajian yang diperlukan oleh 

penulis. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan 

penulis dalam menganalisis data adalah 

Metode Jalur Kritis (Critical Path Method), 

dengan alur sebagai berikut : 

1. Membuat diagram jaringan 

a. Mengidentifikasi nama-nama 

aktifitas, urutan penyelesaian 

aktivitas, dan waktu penyelesaian 

aktivitas. 

b. Membuat diagram jaringan. 

2. Menentukan jalur kritis dengan 

menggunakan Forward pass dan 

Backward pass dan menggambarkan 

diagram CPM. 

3. Menentukan aktivitas yang dapat 

dikerjakan secara bersamaan dengan 

metode gantt chart. 

a. Kegiatan yang dimulai dalam waktu 

bersamaan. 

b. Kegiatan yang berakhir/diakhiri dalm 

waktu bersamaan. 

c. Kegiatan yang dikerjakan dalam 

waktu bersamaan. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil 

Dalam analisis data ini akan dibahas 

yang sesuai judul penulis yaitu 

optimalisasi pembangunan proyek gedung 

parkir dan masjid RSUD Pare oleh PT 

Arwi Graha Sejahtera dengan 

menggunakan metode jalur kritis (critical 

path method) ternyata proyek tersebut 

masih menggunakan cara yang tradisional 

dalam menentukan waktu pelaksanaan 

proyek pekerja, sehingga penyelesaian 

waktu proyek pembangunan ini tidak 

efisien dan tidak tepat waktu. Disini 

penulis akan membantu untuk penjadwalan 

proyek untuk lebih efisien dalam 

penyelesaian dengan metode Jalur Kritis 

(Critical Path method – CPM). 

Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Membuat Diagram Jaringn 

a. Mengidentifikasi nama-nama 

aktifitas, urutan penyelesaian 
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aktivitas, dan waktu penyelesaian 

aktivitas. 

Tabel 4.6 

Daftar Nama Aktivitas, Urutan 

Penyelesaian dan Durasi 

Nama 

Aktivitas 
Aktivitas Pekerjaan 

Aktivitas 

Pendahulu 

Waktu 

(hari) 

A Pekerjaan persiapan - 1 

B 
Pekerjaan tanah dan 

urugan 
A 5 

C Pekerjaan pondasi B 3 

D 
Pekerjaan beton 

bertulang 
C 94 

E 
Pekerjaan pasangan dan 

plesteran 
D 16 

F 

Pekerjaan pintu, jendela, 

kaca, penggantung dan 

pengunci 

E 4 

G 
Pekerjaan kuda-kuda dan 

rangka atap 
D 5 

H Pekerjaan penutup atap G 4 

I 
Pekerjaan plafond dan 

rangka plafond 
H 2 

J 
Pekerjaan penutup lantai 

dan dinding 
F, I 5 

K Pekerjaan pengecatan J 3 

L Pekerjaan instalasi listrik J 2 

M Pekerjaan sanitasi J 1 

N Pekejaan lain-lain K, L, M 5 

Total Durasi 150 

Sumber : Data Primer 2018 

b. Membuat diagram jaringan 

Pada tabel 4.6 diatas dapat 

ditentukan jalur kritis dengan 

menggunakan pendekatan AON yang 

menerapkan  two pass yang terdiri dari 

forward pass dan backward pass, sebagai 

berikut pada gambar 4.3 : 

Gambar 4.3 

Pola AON 

Sumber : Hasil Software POM For 

Windows 

2. Menentukan jalur kritis dengan 

Forward Pass dan Backward Pass. 

a. Menentukan Forward Pass 

 

Gambar 4.4 

Diagram Aktivitas Kritis (Forward Pass) 

Sumber : Data Perhitungan Manual (2018) 

b. Menentukan Backward Pass 

 

Gambar 4.5 

Diagram Aktivitas Kritis (Backward Pass) 

Sumber : Data Perhitungan Manual (2018) 

c. Menentukan aktivitas kritis 

 

Gambar 4.6 

Diagram CPM Jalur Kritis 

Sumber : Data Perhitingan Manual (2018) 

3. Menentukan aktivitas yang dapat 

dikerjakan secara bersamaan dengan 

metode jalur kritis. 

a. Kegiatan yang dimulai dalam waktu 

bersamaan. 
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Gambar 4.7 

Gantt Chart (Early Times) 

Sumber : output POM For Windows 

b. Kegiatan yang berakhir/diakhiri 

dalam waktu bersamaan. 

 

Gambar 4.8 

Gantt Chart (Late Times) 

Sumber : output POM For Windows 

c. Kegiatan yang dikerjakan dalam 

waktu bersamaan. 

 

Gambar 4.9 

Gantt Chart (Early Times dan Late Times) 

Sumber : output POM For Windows 

Pembahasan 

1. Mengidentifikasi nama-nama aktifitas, 

urutan penyelesaian aktivitas, dan 

waktu penyelesaian aktivitas. 

Dari tabel 4.4 diatas dapat 

disimpulkan bahwa daftar kegiatan 

pendahulu setiap kegiatan di mulai dari 

kegiatan A selanjutnya kegiatan B di mulai 

setelah kegiatan A selesai, kegiatan C di 

mulai setelah kegiatan B selesai, kegiatan 

D di mulai setelah kegiatan C selesai, 

kegiatan E di mulai setelah kegiatan D 

selesai, kegiatan F di mulai setelah 

kegiatan E selesai, kegiatan G dimulai 

setelah kegiatan D selesai, kegiatan H di 

mulai setelah kegiatan G selesai, kegiatan I 

di mulai setelah kegiatan H selesai, 

kegiatan J di mulai setelah kegiatan F dan I 

selesai, kegiatan K, L dan M dimulai 

setelah kegiatan J selesai, dan yang 

terakhir kegiatan N di mulai setelah 

kegiatan K, L, dan M selesai. Target waktu 

proyek ini 150 hari dan setelah dilakukan 

penelitian, umur proyek renovasi ini 

menjadi lebih efisien yaitu berkurang 

menjadi 136 hari. 

Hasil ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suryani (2017) dalam 

“Penjadwalan Proyek Renovasi Kantor 

Desa Pakisrejo Kecamatan 

Tanggunggunung Menggunakan Metode 

Critical Path Method (CPM)”. Dengan 

menggunakan Critical Path Method 

(CPM), pengerjaan proyek yang semula 

dikerjakan selama 56 hari dapat 

diminimalisir menjadi 41 hari dan 

memiliki selisih waktu 15 hari dari waktu 

yang ditentukan. Percepatan waktu ini 

membuat umur proyek menjadi lebih 

efisien. 

2. Menentukan aktivitas kritis dengan 

menggunakan Forward pass dan 

Backward pass. 
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Dari Gambar 4.6 Terdapat 6 jalur 

penyelesaian sebagai berikut : 

A-B-C-D-E-F-J-K-N 

A-B-C-D-E-F-J-L-N 

A-B-C-D-E-F-J-M-N 

A-B-C-D-G-H-I-J-K-N 

A-B-C-D-G-H-I-J-L-N 

A-B-C-D-G-H-I-J-M-N 

Selanjutnya pada Gambar 4.6 Juga 

terdapat aktivitas kritis yaitu pada aktivitas 

A-B-C-D-E-F-J-K-N. Dengan rincian 

kegiatan : A (pekerjaan persiapan), B 

(pekerjaan tanah dan urugan), C (pekerjaan 

pondasi), D (pekerjaan beton bertulang), E 

(pekerjaan pasangan dan plesteran), F 

(pekerjaan pintu, jendela, kaca, 

penggantung dan pengunci), J (pekerjaan 

plafond dan rangka plafond), K (pekerjaan 

pengecatan), dan N (pekerjaan lain-lain). 

3. Menentukan aktivitas yang dapat 

dikerjakan secara bersamaan dengan 

menggunakan metode Gantt Chart. 

Dari pengerjaan proyek 

pembangunan gedung parkir dan masjid 

RSUD Pare terdapat aktivitas atau kegiatan 

yang dilakukan secara bersamaan pada hari 

ke-104 yaitu kegiatan E (pekerjaan 

pasangan dan plesteran) dan kegiatan G 

(pekerjaan kuda-kuda dan rangka atap). 

Kemudian pada hari ke-109 yang 

merupakan hari kegiatan E (pekerjaan 

pasangan dan plesteran) dan kegiatan H 

(pekerjaan penutup atap). Kemudian pada 

hari ke-113 yang merupakan hari kegiatan 

E (pekerjaan pasangan dan plesteran) dan 

kegiatan I (pekerjaan plafond dan rangka 

plafond). Kemudian pada hari ke-129 yang 

merupakan hari kegiatan K (pekerjaan 

pengecatan), kegiatan L (pekerjaan 

instalasi listrik), dan M (pekerjaan 

sanitasi).

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terhadap proyek pembangunan 

gedung parkir dan masjid RSUD Pare 

maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Urutan penjadwalan pada proyek 

pembangunan gedung parkir dan masjid 

RSUD Pare dijadwalkan dengan baik, 

dengan adanya jaringan kerja proses 

pengerjaan proyek dapat berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan 

jadwal. 

2. Adanya aktifitas kritis berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan 

metode CPM menunjukkan terdapat 

delapan aktivitas kritis yaitu aktivitas 

A-B-C-D-E-F-J-K-N. 
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3. Dari pengerjaan proyek pembangunan 

gedung parkir dan masjid RSUD Pare 

terdapat aktivitas yang dapat dikerjakan 

secara bersamaan terlihat pada Gambar 

4.9, yaitu pada hari ke-104 adalah 

kegiatan E dengan pekerjaan pasangan 

dan plesteran dan kegiatan G dengan 

pekerjaan kuda-kuda dan rangka atap. 

Kemudian pada hari ke-109 yang 

merupakan hari kegiatan E dan H 

dengan pekerjaan pasangan dan 

plesteran dan pekerjaan penutup atap. 

Kemudian pada hari ke-113 yang 

merupakan hari kegiatan E dan I dengan 

pekerjaan pasangan dan plesteran  dan 

pekerjaan plafond dan rangka plafond. 

Kemudian pada hari ke-129 yang 

merupakan hari kegiatan K, L, dan M 

dengan pekerjaan pengecatan, pekerjaan 

instalasi listrik, dan pekerjaan sanitasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dimyati, H., Nurjaman, K. (2014). 

Manajemen Proyek, Cetakan 

Pertama, Pustaka Setia, Bandung. 

 

Ekanugraha, A.R., (2016). “Evaluasi 

Pelaksanaan Proyek dengan Metode 

CPM dan Pert Study Kasus 

Pembangunan Terminal Binuang 

Baru Kec. Binuang”. 

 

Hayun, A. Anggara, (2005). "Perencanaan 

dan Pengendalian Proyek dengan 

Metode Pert-CPM Study Kasus Fly 

Over Ahmad Yani Karawang". 

Journal The Winners, Vol.6, No.2, 

pp.155-174. 

 

Heizer, J., & Render, B. (2011). 

Manajemen Operasi. Edisi Sembilan. 

Buku Dua. Diterjemahkan oleh 

Chriswan Sungkono. Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Heizer, J., & Render, B. (2015). 

Manajemen Operasi: Manajemen 

Keberlangsungan dan Rantai 

Pasokan. Edisi Sebelas. 

Diterjemahkan oleh Hirson 

Kurniawan, Ratna Saraswati, David 

Wijaya. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Husen, Abrar MT. (2011). Manajemen 

Proyek. Edisi Revisi, Jogjakarta : 

Penerbit Andi. 

 

Jacobs, F,R., & Chase, R.B. (2015). 

Manajemen Operasi dan Rantai 

Pasokan. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Leliana, Intan. (2017). "Evaluasi Waktu 

Penyelesaian Proyek Sistem 

Drainase Desa Pakisrejo Kecamatan 

Tanggunggunung Dengan Metode 

Critical Path Method (CPM)". 

Simki-Economic Vol. 01 No. 01 

Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB. 

 

Malik, Alfian. (2010). Pengantar Bisnis 

Jasa Pelaksana Kontruksi. 

Yogyakarta: Andi Offset.  

 

Moleong, L.J. (2010). Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung : 

Remaja Rosda Karya 

 

Stevenson, J. William dan Chuong, Sum 

Chee. (2014). Manajemen Operasi 

Perspektif Asia. Edisi 9, Jakarta : 

Salemba Empat. 

 

Sugiyono (2012). Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitaif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Samuel Hardiyanto|14.1.02.02.0223 
FE – MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
  |    |  
 

 
 

12 

 

Sugiyono (2016). Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitaif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Suryani, E.I. (2017). "Penjadwalan Proyek 

Renovasi Kantor Desa Pakisrejo 

Kecamatan Tanggunggunung 

Menggunakan Metode Critical Path 

Method (CPM)". Simki-Economic 

Vol. 01 No. 01 Tahun 2017 ISSN : 

BBBB-BBBB. 

 

Untu, Dundu, Mandagi (2014). "Penerapan 

metode lean projek manajemen 

dalam perencanaan proyek 

konstruksi". Jurnal Sipil Statik, 

Vol.2, No.6, September 2014 (320-

329) ISSN:2337-6732. 

 

Wiratmani, Elfitria dan Prawitasari, Galih. 

(2013). "Penerapan Metode Jalur 

Kritis Dalam Penyusunan Jadwal 

Pelaksanaan Proyek Pembangunan 

Fasilitas Rumah Karyawan". Faktor 

Exacta 6(3): 210-217, 2013 ISSN: 

1979-276X. 

 

 


