
i 
 

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROYEK  

MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD 

(CPM) DAN METODE PROJECT EVALUATION AND REVIEW 

TECHNIQUE (PERT) 
 

 

 

 

 

SKRIPSI / TUGAS AKHIR 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata l (S.1) Program Studi Teknik Industri 

 Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

 

 

 

Oleh : 

 

ABDUL AZIZ 

NIM : 141210000076 

 

 

 

 

PROGAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS NAHDLOTUL ULAMA JEPARA 

2018 
  

     



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
    

 

  



iii 
 

PENGESAHAN 

 



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

 

 

 



v 
 

 

ABSTRAK 

 

Abdul Aziz, 141210000076, Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Menggunakan 

Metode Critical Path Method ( CPM ) dan Metode Project Evaluation and 

Technique Review ( PERT ), 2018, Dwi Retna Sulistyawati, S.E.,M.M, Noor Nailie 

Azzat, S.T, M.T, Teknik Industri, Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui penerapan 

metode Critical Path Method atau metode Project Evaluation and Review 

Technique pada proyek pemeliharaan jaringan irigasi ingas di Desa Klepu. (2). 

Untuk mengetahui metode yang lebih efektif diantara metode Critical Path Method 

atau metode Project Evaluation and Review Technique ketika diterapkan pada 

pemeliharaan jaringan irigasi ingas di Desa Klepu. Metodologi penelitian dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penelitian, 

tahap pengumpulan data penelitian, tahap pengolalahan data penelitian dan tahap 

kesimpulan dan saran.  Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari nara sumber atau responden. Data primer yang diperlukan untuk 

penelitian ini berupa data kurva S, RAB dan data koefisien pekerja yang diperoleh 

langsung dari kontraktor ,konsultan dan pengawas lapangan. Data Sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari 

dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu gambaran umum dan sejarah perusahaan. Dari 

data RAB didapat besarnya volume dari setiap pekerjaan. Dengan menggunakan 

volume pekerjaan dan data koefisien pekerja maka dapat dihitung durasi tiap 

pekerjaan dari suatu proyek kontruksi. Dengan data durasi yang didapat maka bisa 

dibuat penjadwalan dengan menggunakan perhitungan metode CPM ataupun 

PERT. Metode CPM ( Critical Path Method ) merupakan dasar dari sistem 

perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada network 

atau jaringan kerja. CPM adalah metode perancangan alur proyek yang 

menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Metode PERT 

(Project Evaluation and Techniwue Review), seperti CPM, merupakan alat 

perencanaan dan pengendalian proyek yang berorientasi pada waktu. PERT 

direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian ( uncertainty ) 

yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. PERT  memakai pendekatan yang 

menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyak faktor dan 

variasi, sehingga lebih baik perkiraan diberi rentang ( range ), yaitu dengan 
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memakai tiga angka estimasi. PERT juga memperkenalkan parameter lain yang 

mencoba mengukur ketidakpastian tersebut secara kuantitatif seperti deviasi 

standar dan varians. Dengan dilakukan analisa  menggunakan metode CPM dan 

PERT  tersebut diharapkan diperoleh hasil penjadwalan proyek yang optimal dan 

efektif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode CPM 

diperoleh hasil bahwa waktu penyelesaian poyek adalah 74 hari kalender sedangkan 

menggunkan metode PERT adalah 76,67 hari kalender yang sebelumnya 

perencanaan waktu penyelesaiaan proyek tersebut adalah 90 hari kalender. Hasil 

pengolahan dengan menggunakan metode CPM cocok diterapkan ketika kondisi 

lapangan dalam keadaan stabil, artinya tidak ada hujan, persediaan bahan baku 

lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Sedangkan, hasil pengolahan dengan 

menggunakan metode PERT lebih cocok diterapkan ketika kondisi lapangan tidak 

dapat diprediksi, seperti dalam kondisi hujan dan kendala-kendala lainnya. 

 

Kata kunci : Penjadwalan proyek, CPM dan PERT. 
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MOTTO 

 

❖ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

 

❖ Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. 

 

❖ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagi kamu . Dan boleh saja kamu mencintai sesuatu, 

padahal ia sangat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui. 

 

❖ Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak 

memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia 

akan memanfaatkanmu (dipotong). 

 

❖ Kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang 

sudah melakukan sesuatu. 
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