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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di dalam dunia industri saat ini semakin ketat. Banyak perusahaan

yang berusaha menggunakan segala metode agar mencapai siklus manufaktur yang

efektif dan juga efesien. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi industri

manufaktur dibidang pembuatan mobil yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing

Indonesia (TMMIN) dalam mengelola waktu untuk mencapai siklus manufaktur

yang efektif dan juga efisien. Pada perusahaan manufacturing, proses produksi

diawali dari bahan mentah (raw material) diproses menjadi produk jadi (Angelin,

2018). Dengan menggunakan sistem produksi tepat waktu atau biasa disebut Just

In Time menjadi strategi tersendiri bagi perusahaan untuk bersaing dengan

perusahaan lain dalam mendapatkan Customer Smile atau kepuasan pelanggan

dalam bidang produk yang dihasilkan.

Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu

yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan

untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah

digariskan dengan jelas (Soeharto, 2009). Proyek umumnya harus mempunyai

batasan waktu (deadline) yang bertujuan sebagai tolak ukur atau indikator tingkat

ketepatan atau keterlambatan proyek itu sendiri. Strategi penjadwalan (scheduling)

menjadi kunci utama dalam menjalankan suatu proyek, strategi yang tepat akan

membuat proyek berhasil sebelum atau tepat pada waktu yang ditentukan.

Perencanaan terhadap aktivitas proyek merupakan salah satu masalah yang

sangat penting karena merencanakan suatu kegiatan terhadap proyek merupakan

dasar agar proyek bisa terus berjalan dan tetap berlangsung dengan waktu yang

optimal. Menurut Angelin (2018) menyatakan bahwa pada perencanaan proyek,



diperlukan adanya estimasi durasi waktu pelaksanaan proyek. Realita di lapangan

menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sebuah proyek bervariasi, akibatnya

perkiraan waktu penyelesaian tidak bisa dipastikan akan dapat ditepati.

Critical Path Method (CPM) yang bisa disebut juga jalur kritis, merupakan

sebuah metode yang dikembangkan oleh J. E. Kelly dari perusahaan Remington

Rand dan M. R. Walker dari DuPoint dalam rangka mengembangkan suatu sistem

kontrol manajemen. Sistem ini bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan

sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks dalam

masalah desain dan konstruksi. Menurut Handoko dalam Angelin A. (2018) dalam

proses identifikasi jalur kritis ada beberapa istilah atau pengertian yang digunakan,

yaitu :

 Earliest Start Time (ES)

 Latest Start Time (LS)

 Earliest Finish Time (EF)

 Latest Finish Time (LF)

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) adalah perusahaan

manufaktur di Indonesia yang bergerak dibidang pembuatan mobil dengan

berdasarkan sistem tepat waktu (Just In Time) yang menjadikan proses manufaktur

lebih efektif dan efisien. Pada PT. TMMIN terdapat beberapa divisi, salah satunya

Dies & Jig Manufacturing Division sebagai divisi yang bertugas membuat suatu

cetakan (Dies) baru mulai dari repair desain hingga dies itu sendiri di proses uji

coba untuk membuat sebuah panel mobil seperti atap (roof), atap mesin (hood

engine), dan fender.

Saat ini PT. TMMIN sedang mengembangkan secara berkala (kaizen) terhadap

proses produksi yang menerapkan sistem tepat waktu (Just In Time). Just In Time

(JIT) merupakan sistem produksi yang komprehensif dan

sistem manajemen persediaan dimana bahan baku dibeli dan diproduksi

sebanyak yang dibutuhkan serta digunakan pada saat yang tepat dalam



setiap proses produksi (Blocher, et al., 2002). Metode ini sangat cocok di dalam

industri manufaktur karena sangat efektif dan juga efisien terutama dalam

pengelolaan waktu dan biaya.

Hasil pengukuran metode Critical Path Method (CPM) dapat dijadikan

indikator penjadwalan untuk proyek VTV sehingga dapat diketahui berapa lama

suatu proyek dapat diselesaikan dan mencari kemungkinan percepatan waktu

pelaksanaan proyek.

1.2 TujuanKerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jaringan kerja dan network diagram proyek VTV

2. Untuk mengetahui kegiatan yang dianggap memiliki jalur kritis pada

proyek VTV

3. Mengetahui lama waktu yang dibutuhkan melalui metode CPM untuk

proyek VTV

1.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi yang dijadikan objek penelitian kerja praktek sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. TOYOTAMOTORMANUFACTURING

INDONESIA

Plant : 2 (Sunter, Jakarta Utara)

Divisi : Dies & Jig Manufacturing

Alamat : Jl. Gaya motor sunter 2, Sunter jaya. Tj. Priok, Kota

Jakarta utara, Daerah khusus ibukota Jakarta 14350

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut :



 Kerja praktek ini dilakukan di divisi Dies & Jig Manufacturing PT.

ToyotaMotor Manufacturing Indonesia (TMMIN)

 Pengambilan data diambil melalui seksi Die Plant Control

Administration (DPCA)

 Pengambilan data diambil hanya untuk jadwal pengerjaan dies proyek

VTV untuk periode bulan Maret-November 2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penulisan kerja praktek ini, untuk mendapatkan hasil yang

teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum perusahaan tentang profil perusahaan,

produk perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan yang akan

menjadi tempat kerja praktek.

BAB III Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dan

berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hasil dari kerja praktek berisikan pengumpulan data yang terdiri dari data

khusus untuk pengolahan data penjadwalan yang terjadi dalam proyek yang

sedang berlangsung. Pengolahan data ini dilakukan berdasarkan data – data

yang tersedia dengan mempertimbangkan teori yang terkait.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh seta

diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun pengembangan



penelitian selanjutnya.



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

2.1  Sejarah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah bagian dari perusahaan 

besar yaitu Toyota Motor Corporation (TMC), Jepang. Diawali dengan berdirinya 

PT Toyota Astra Motor (PT. TAM) yang merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri otomotif. Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 12 April 1971 

dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1972. Peranan TAM semula hanya sebagai 

importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian TAM sudah berfungsi 

sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan 

penggabungan bersama tiga perusahaan, antara lain PT. Multi Astra (pabrik 

perakitan, didirikan tahun 1973), PT Toyota Mobilindo (pabrik komponen bodi, 

didirikan tahun 1976), dan PT Toyota Engine Indonesia (pabrik mesin, didirikan 

tahun 1982). Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota Astra Motor. 

Penggabungan ini dilakukan guna membangun kerjasama dalam menghadapi 

tuntutan akan kualitas serta ketatnya persaingan di dunia otomotif.  

Selama lebih dari 30 tahun, PT. Toyota Astra Motor telah memiliki 

peranan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia serta 

membuka lapangan pekerjaan termasuk dalam industri pendukungnya. Untuk 

meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 

diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di 

Indonesia. Sejak tanggal 15 Juli 2003, TAM direstrukturisasi menjadi dua 

perusahaan, yaitu : 

 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang 

merupakan perakit kendaraan produk Toyota dan eksportir kendaraan dan 

suku cadang Toyota. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini 



 

 
 

adalah Astra International 5 % dan TMC 95%. Dalam hal ini PT. TMMIN 

adalah perusahaan yang memproduksi mobil Toyota. 

 PT. Toyota Astra Motor sebagai agen penjualan, importir dan distributor 

produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan 

ini adalah Astra International (AI) 51 % sedangkan TMC 49%. 

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memiliki kantor 

pusat di daerah Sunter II, Jakarta Utara. Selain itu TMMIN juga memiliki 3 pabrik 

(plant) yakni di kawasan Sunter I, Sunter II, dan Karawang. Pabrik Karawang 

(Karawang plant) berdiri di area tanah 

seluas 1.000.000 m2 dengan luas bangunan 300.000 m2, yang berlokasi di 

Karawang International Industrial City (KIIC), Teluk Jambe, Jawa Barat. 

Pabrik ini dibangun pada 29 Mei 1996 dengan nilai investasi sebesar Rp. 

462,2 miliar. Walaupun mulai beroperasi pada tahun 1998, namun pabrik 

Karawang baru diresmikan pada tahun 2000. Pada saat ini, pabrik Karawang 

memiliki kapasitas produksi 100.000 unit mobil per tahun. Proses produksi 

yang terdapat di pabrik Karawang antara lain proses pengepresan (stamping), 

pengelasan (welding), dan pengecatan (painting). 

Pabrik Sunter (Sunter plant) merupakan salah satu dari pabrik otomotif 

yang dimiliki oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia bersama 

dengan pabrik Karawang. Pabrik ini dibangun pada bulan April 1973 dan 

berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Kawasan ini berdiri di area tanah seluas 

310.898 m2 dengan luas bangunan 175.986 m2. Pabrik Sunter adalah pabrik 

otomotif pertama yang dimiliki oleh PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia. Komponen part dan mesin yang ditujukkan untuk pasar domestik 

dan eksport diproduksi di pabrik Sunter. 

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dipimpin oleh seorang 

Presiden Direktur dengan tiga orang Wakil Presiden. Setiap Wakil Presiden 

Direktur membawahi beberapa divisi. 

 



 

 
 

 

2.2 Proses Produksi Dies 

Secara keseluruhan pada proses produksi dies di PT.TMMIN, dalam satu 

set dies untuk mendapatkan satu panel (roof/hood engine/ fender) dibutuhkan 

beberapa part dies, yaitu : 

 Draw Die 

Part die ini digunakan hanya untuk proses draw atau hanya untuk 

membentuk surface atau model dari panel. 

 Trim Die 

Setelah melalui pembentukan surface untuk panel, kemudian 

dilanjutkan pada part die ini yaitu proses pemotongan untuk bagian 

panel yang tidak dibutuhkan. Sisa hasil pemotongan akan dikirim 

langsung kepada divisi casting yang nantinya akan dileburkan 

kembali menjadi bahan baku. 

 Flange Die 

Pada part die ini adalah die yang khusus untuk proses 

pembengkokan panel yang sudah di potong di proses sebelumnya. 

Panel yang sudah dipotong kemudian akan di bengkokan sesuai 

desain yang telah dibuat di proses pertama. 

 Cam Flange Die 

Part die ini adalah part sekaligus proses terakhir untuk mencetak 

satu panel, yaitu die yang berfungsi untuk membengkokkan panel 

secara ekstrim sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. 

Panel-panel yang sudah dibengkokan sebelumnya akan 

dibengkokkan kembali secara ekstrim ke bagian lebih dalam agar 

membentuk pola yang sama sesuai dengan desain yang telah dibuat. 

2.2.1 Proses Pembuatan Desain (Design Process) 

Proses pembuatan desain adalah titik awal dari pembuatan satu komponen 

Dies (upper dies, lower dies,dan  surface). Pada proses ini desain yang telah 



 

 
 

diterima dari costumer akan di buat secara spesifik untuk model dies yang 

diinginkan oleh pihak costumer. Pada proses ini, selain membuat model dies 

dilakukan juga proses repair (perbaikan) pada model desain dies yang 

sebelumnya yang ingin digunakan untuk desain dies yang baru. 

Beberapa software yang digunakan dalam proses ini yaitu : 

 CATIA 2018 

 Solid Work 2018 

 Auto Cad Mechanics 2018 

2.2.2 Proses Pembuatan CAD/CAM (CAD/CAM Process) 

Proses pembuatan CAD maupun CAM adalah proses pemasukan data 

yang nantinya akan dikirim langsung (transfer) terhadap mesin kikukawa yang 

nantinya akan di proses di dalam polymodel. CAD Process adalah proses 

pemasukan data dalam software CATIA 2018 dalam menentukan pemrograman 

data yang nantinya akan masuk di dalam database mesin kikukawa saat 

beroperasi. Kegunaan dari CAD Process ini adalah menentukan titik awal atau 

juga menentukan dan juga membuat alur proses yang lebih efektif dan efisien saat 

melakukan proses pemotongan terhadap objek dalam mesin kikukawa di proses 

polymodel. 

Sedangkan CAM Process adalah proses penentuan atau perlakuan antara 

mesin dan objek, data yang telah di input di dalam CAD Process akan langsung 

diolah dalam CAM Process untuk menentukan perlakuan langsung terhadap mesin 

kikukawa seperti sudut kemiringan yang akan dibentuk mata karter mesin dan 

juga clearance (tingkat toleransi) yang dilakukan mesin terhadap objek yang akan 

di proses. 

2.2.3 Proses Pembuatan Model Poly (Polymodel Process) 

Polymodel Process adalah proses pembuatan model awal dari satu 

komponen dies (upper dies lower dies, dan surface) yang terbentuk dari bahan 

styreofoam. Berikut beberapa aktivitas yang dilakukan pada proses ini : 



 

 
 

 Pengambilan bahan 

 Pemotongan bahan 

 Machining bahan 

 Finishing bahan 

 Quality Check 

Dari beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses pembuatan model 

poly ini, banyak sub aktivitas lainnya seperti : 

 CAD Slice 

Yaitu aktivitas dimana data yang diolah pada CAD/CAM Process 

di uji coba terlebih dahulu untuk melihat alur pemotongan mesin 

potong terhadap objek. 

 CAM Slice 

Yaitu aktivitas dimana data yang sudah diolah langsung di proses 

di dalam mesin untuk pembuatan Cutting Line (CL). 

 Docking 

Yaitu aktivitas untuk keperluan kualitas dari hasil output yang 

telah selesai dibentuk pada proses machining. Tujuan dari docking 

adalah menyesuaikan antara output yang keluar dengan desain dies 

yang telah dibuat sebelumnya menggunakan mesin Scan Atos. 

 Kentokai 

Yaitu aktivitas dimana pihak divisi proses saat ini dengan divisi 

proses selanjutnya berunding untuk memastikan model yang telah 

dibuat pada proses saat ini bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. 

  

 

 

 



 

 
 

 

Oleh karena itu, alur proses pada Polymodel Process secara kesleruhan adalah

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Proses Casting 

Mulai 

(Desain) 

CAD 
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CAM 
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Tidak 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 

Gambar 2.1 Polymodel Process 



 

 
 

Proses casting adalah proses dies yang telah terbentuk didalam proses 

polymodel akan di proses kembali sehingga terbentuk satu komponen model dies 

yang sama dalam bentuk besi. Pada proses ini model dies yang masih 

menggunakan bahan styreofoam akan melakukan proses lanjutan, yaitu : 

 Proses Pemberian Cat 

Model dies akan di cat terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke 

proses selanjutnya pada proses casting. Tujuan dari pemberian cat 

adalah untuk melapisi model adalah agar pada proses penimbunan 

menggunakan pasir (moulding) model yang ingin dibentuk tidak 

tercampur dengan pasir. Selain untuk pelapisan pada model, 

pemberian cat juga berfungsi sebagai identitas seperti : 

a.) Cat hitam, identitas bahwa proses pendinginan relatif lebih 

cepat. 

b.) Cat biru, identitas bahwa proses pendinginan relatif lebih lama. 

 Proses Moulding 

Pada proses ini model yang sudah dilapisi oleh cat khusus akan 

ditimbun menggunakan pasir kwarsa (pasir anti panas). Sebelum 

model ditimbun, model akan diberi penyangga pada titik tertentu 

untuk menghindari proses penyusutan ketika cairan besi sudah 

dituang nanti. Setelah penyangga sudah ditempatkan pada titik 

tertentu, dilakukan pemasangan filter yang bertujuan menyaring 

sekaligus mencegah kotoran-kotoran yang ada pada cairan besi 

panas tersebut menjadi bagian dari model baru yang akan terbentuk 

dari cairan besi tersebut. Kemudian model akan ditimbun dengan 

pasir dan diberi lubang yang akan menjadi saluran masuknya 

cairan besi yang nantinya akan membentuk model dies. 

 Proses Pouring 

Proses pouring adalah proses penuangan cairan besi panas kedalam 

lubang yang di dalamnya terdapat model yang siap dilelehkan 



 

 
 

dengan cairan tersebut. Proses pelelehan model dilakukan dari 

bagian bawah hingga ke bagian atas.  

 

 Proses Cleaning 

Proses cleaning adalah tahapan terakhir pada proses cleaning. Pada 

proses ini model yang sudah terbentuk dari besi akan dibersihkan 

dari kotoran yang masih menempel dengan bagian model dengan 

cara ditembakkan dengan butiran-butiran kecil baja ke arah model 

sehingga kotoran tersebut luntur dari model yang baru dibentuk. 

2.2.5 Machining Process 

Pada proses ini satu komponen model dies baru (upper, lower, dan 

surface) yang terbentuk dari besi diperlukan beberapa proses tambahan yang 

hanya bisa dikerjakan pada proses ini. Beberapa proses yang dilakukan pada 

machining process adalah sebagai berikut : 

 PL 

Yaitu proses penghalusan bawah (milling). Pada proses ini satu 

part dies (upper maupun lower) akan dilakukan proses penghalusan 

bawah. 

 BJN 

Yaitu proses pengerjaan dari konstruksi bawah dies sesuai dengan 

desain yang telah ditentukan. 

 BN atau BG 

Yaitu proses pengerjaan dari konstruksi atas dies sesuai dengan 

desain yang telah ditentukan. 

 KN 

Adalah proses machining untuk area model atau surface yang 

nantinya berhubungan pada panel yang akan dicetak. 

 

 KP 



 

 
 

Adalah proses untuk pengerjaan profile dari model atau surface 

yang nantinya berhubungan pada panel yang akan dicetak. 

 

 

 

 

 

 RA 

Proses ini adalah proses machining untuk membuat lubang atau 

biasa disebut radial/tab/boring process. 

 BY 

Yaitu proses machining untuk membentuk pengerjaan pada 

kemiringan tertentu seperti pada sudut kemiringan 90
0
, 45

0
, dan 

30
0
. 

 BT 

Adalah proses untuk pengerjaan tanpa NC (Numerical Code). 

Yaitu pengerjaan manual yang hanya bisa dilakukan oleh operator. 

Dari beberapa proses diatas, alur dari machining process sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

2.2.5 Finishing Process 

Proses ini adalah proses dimana model dies hasil machining process tadi 

akan dilanjutkan pada proses perakitan (assembly) dengan komponen-komponen 

pembantu lain yang nantinya akan dilanjutkan pada proses uji coba (try out). 

PL BJN1 + 

BJN2 
RA BN1(BY) 

+ BN2 

KN2(KP) + 

BN2(BY) 

K1 + 

BN1(BY) 

Gambar 2.2 Machining Process 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 
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Secara keseluruhan, berikut flow process yang dilakukan dalam finishing 

process : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 Dari flow process diatas , terdapat sub aktivitas yang dilakukan di 

proses finishing, yaitu : 

 Polishing 

Adalah proses untuk menghaluskan sisi atau permukaan dies yang 

tidak bisa dijangkau oleh pengerjaan mesin. 

 Setting/Spotting 

Adalah proses untuk mengatur komponen tambahan yang akan di 

atur di dalam dies. 

 Final Check 

Adalah proses untuk memeriksa apakah dies yang sudah ditambah 

sekaligus diatur dengan komponen tambahan lainnya sudah 

berfungsi dengan baik. Proses final check juga biasa disebut 

katakensa, didalam katakensa dibagi menjadi beberapa proses 

yaitu : 

a.) Katakensa Static 

Yaitu memeriksa secara keseluruhan satu set dies (upper, 

lower, dan surface) sudah memenuhi kategori yang telah 

diberikan atau belum dalam keadaan dies tersebut belum 

melakukan proses Press dan juga komponen tambahan yang 

dipasang pada dies tersebut. 

b.) Katakensa Dynamic 

Yaitu memeriksa secara keseluruhan satu set dies (upper, 

lower, dan surface) telah mencapai kategori yang diinginkan 

atau belum dalam keadaan dies tersebut sedang atau sudah 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 

Gambar 2.3 Finishing Process 



 

 
 

melakukan proses Press oleh mesin Press dengan tekanan 300 

Ton dan juga komponen tambahan yang telah dipasang pada 

dies tersebut. 

 

 

 

2.2.6 Try Out Process 

 Proses uji coba (Try out) adalah proses lanjutan dari dies yang telah 

hampir selesai untuk di distribusikan ke pihak costumer atau juga untuk keperluan 

Mass Production (produksi massal). Pada tahap ini satu set dies akan melakukan 

uji coba untuk membuat sebuah panel mobil (roof/engine hood/fender) sudah 

memenuhi kebutuhan dari pihak costumer atau belum. Berikut flow process pada 

proses uji coba : 
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Dari alur proses diatas, untuk proses gokaigi adalah proses untuk pergi 

menghadiri rapat (Go = pergi, Kaigi = rapat). Gokaigi adalah proses pengambilan 

keputusan terhadap suatu dies, komponen dalam gokaigi harus diikuti oleh : 

 PE (Part Engineering) 

 Finishing 

 Try Out 

 Quality 

Di dalam Try Out Process terdapat beberapa istilah dalam defect, yaitu: 

 Ware (Pecah) 

Yaitu jenis defect yang terjadi akibat tingkat clearance (toleransi) 

yang tidak sesuai pada saat Press untuk membuat suatu panel. 

 Nobi (Retak) 

Yaitu jenis defect terhadap suatu panel yang diakibatkan dies tidak 

mampu menahan tegangan yang diberikan mesin Press. 

 Shiwa (Gelombang) 

Yaitu jenis defect akibat proses Press yang tidak akurat, baik 

tegangan yang diberikan mesin maupun posisi panel yang tidak 

sesuai.  

 

Gambar 2.4 Try Out Process 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Proyek

Menurut Angelin (2018) proyek merupakan kegiatan sementara yang

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu

dan bertujuan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan

jelas. Kegiatan proyek dalam proses mencapai hasil akhirnya dibatasi oleh waktu

dan biaya. Proyek sifatnya dinamis, tidak rutin, multi kegiatan dengan intensitas

yang berubah-ubah, serta memiliki siklus yang pendek, aktivitasnya ditentukan

dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhir.

H. Kerzner (dikutip oleh Soeharto, 1999) melihat dari wawasan

manajemen, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin,

dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka

pendek yang telah ditentukan.

3.2 Ciri-ciri Proyek

Menurut Angelin (2018) menyatakan bahwa ciri-ciri proyek antara lain :

 Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir.

 Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek

 Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal,

anggaran biaya, dan mutu hasil akhir.

 Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang.

 Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya.



3.3 Jenis-jenis Proyek

Jenis Proyek dilihat dari komponen kegiatan utamanya dapat dikelompokkan

sebagai berikut (Angelin, 2018) :

 Proyek Engineering-Konstruksi

Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian

kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Proyek ini

misalnya pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain.

 Proyek Engineering-Manufaktur

Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi produk

tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Atau dengan kata lain, proyek

manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan produk baru, kegiatan

umumnya meliputi design-engineering, pengembangan produk (product

development) pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan

operasi produk yang dihasilkan. Bila kegiatan manufaktur dilakukan

berulang-ulang, rutin dan menghasilkan produk yang sama dengan

terdahulu maka kegiatan ini tidak lagi diklarifikasi sebagai proyek.

 Proyek Penelitian dan Pengembangan

Proyek penelitian dan pengembangan (research and development)

bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka

menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek

ini seringkali menempuh proses yang berubah-ubah, demikian pula dengan

lingkup kerjanya agar tidak melebihi anggaran atau jadwal secara

substansial maka perlu diberi batasan yang terkait perihal masalah tersebut.

 Proyek Pelayanan Manajemen

Kegiatan proyek ini diantaranya adalah merancang sistem informasi

manajemen, meliputi perngkat lunak maupun perangkat keras, merancang

program efesiensi dan penghematan, melakukan diverifikasi,

penggabungan dan pengambil-alihan. Proyek tersebut tidak membuahkan



hasil dalam bentuk fisik, tetapi laporan.

 Proyek Capital

Berbagi badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk

proyek kapital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana kapital untuk

investasi. Proyek kapital umumnya meliputi pembahasan tanah penyiapan

lahan, pembelian material dan peralatan, manufaktur dan konstruksi

pembangunan fasilitas produksi.

3.4 Penjadwalan Proyek

Menurut Murdifin dan Mahfud (2007), secara umum ada dua metode

penjadwalan proyek yaitu :

 Metode Gantt Chart

Metode Gantt Chart, merupakan metode yang relatif sederhana, mudah

dimengerti, mudah pembuatannya, dan mudah untuk digunakan dalam

memantau perkembangan proyek. Namun, metode Gantt Chart memiliki

beberapa kelemahan, antara lain tidak dapat menunjukkan kegiatan apa

saja yang merupakan kegiatan kritis dan tidak secara langsung dapat

menunjukkan hubungan antar kegiatan, sehingga apabila suatu kegiatan

mengalami penundaan maka akan sulit untuk mengetahui kegiatan berikut

apa yang akan terpengaruh, dan bagaimana dampaknya terhadap waktu

selesainya proyek.

 Metode Network planning

Metode Network planning, merupakan salah satu manajemen yang dapat

digunakkan untuk membantu manjemen dalam perencanaan dan

pengendalian proyek. Terdapat dua teknik dasar yang biasa digunakkan

dalam network planning, yaitu metode lintasan kritis/Critical Path Method

(CPM) dan teknik menilai dan meninjau kembali program/Program

Evaluation Review and Technique (PERT). CPM (Critical Path Method)

adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada

penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat deterministik/pasti.

Sedangkan PERT (Program Evaluation Review and Technique) adalah



metode berorientasi pada waktu mengarah pada penentuan jadwal dan

waktunya bersifat probabilistik/kemungkinan.

3.5 CPM (Critical Path Method)

Critical Path Method (CPM) yang bisa disebut juga jalur kritis, merupakan

sebuah metode yang dikembangkan oleh J. E. Kelly dari perusahaan Remington

Rand dan M. R. Walker dari DuPoint dalam rangka mengembangkan suatu sistem

kontrol manajemen. Sistem ini bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan

sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks dalam

masalah desain dan konstruksi.

Menurut Handoko dalam Dimyati dan Nurjaman (2014), dalam proses

identifikasi jalur kritis ada beberapa istilah atau pengertian yang digunakan, yaitu

sebagai berikut :

 Earliest Start Time (ES)

Waktu paling awal (tercepat) suatu kegiatan dapat dimulai, dengan

memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan

pengerjaan.

 Latest Start Time (LS)

Waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu kegiatan tanpa penundaan

keseluruhan proyek.

 Earliest Finish Time (EF)

Waktu paling awal kegiatan dapat diselesaikan, atau sama dengan ES +

Waktu kegiatan yang diharapkan.

 Latest Finish Time (LF)

Waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan tanpa

penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS

+ Waktu kegiatan yang diharapkan.

Menurut Clara (2009) melalui jalur kritis ini, pelaksana dapat mengetahui

pekerjaan-pekerjaan yang rawan dan berpengaruh dalam keseluruhan proses kerja.



Apabila terjadi keterlambatan dan dengan mengetahui letak keterlambatan, maka

dalam pelaksanaannya dapat dilakukan tindakan antisipasi atas ketidakefesienan

waktu yang terjadi sebelumnya, sehingga keterlambatan di satu bagian tidak

merambat ke pekerjaan lainnya.

Pada metode CPM terdapat dua buah perkiraan waktu dan biaya untuk

setiap kegiatan yang terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan tersebut adalah

perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal (normal estimate)

dan perkiraan waktu dan biaya yang sifatnya dipercepat (crash estimate). Pada

proses penentuan perkiraan waktu penyelesaian akan dikenal istilah jalur kritis,

yaitu jalur yang memiliki rangkaian-rangkaian kegiatan dengan total jumlah waktu

terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Sehingga dapat dikatakan

bahwa jalur kritis berisikan kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir

jalur.Seorang manajer proyek harus mampu mengidentifikasi jalur kritis dengan

baik, sebab pada jalur ini terdapat kegiatan yang jika pelaksanaannya terlambat

maka akan mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek. Pada sebuah jaringan

kerja dapat saja terdiri dari beberapa jalur kritis (Murahartawaty, 2011).

3.6 Langkah Metode CPM

Menurut Angelin (2018) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam

perencanaan proyek menggunakan metode CPM adalah sebagai berikut :

 Tentukan rincian kegiatan

Dari rincian kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah proyek,

tambahkan informasi durasi dan identifikasi prasyarat kegiatan sebelumnya

yang harus terselesaikan terlebih dahulu.

 Tentukan urutan kegiatan dan gambarkan dalam bentuk jaringan

Beberapa kegiatan akan dapat dimulai dengan sangat tergantung pada

penyelesaian kegiatan lain. Relasi antar kegiatan ini harus didentifikasi dan

digambarkan secara berurutan dalam bentuk titik dan busur.

 Susun perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dapat



diestimasi menggunakan pengalaman masa lalu atau perkiraan dari para

praktisi. CPM tidak memperhitungkan variasi waktu penyelesaian,

sehingga hanya waktu perkiraan yang akan digunakkan untuk

memperhitungkan waktu setiap kegiatan.

 Identifikasi jalur kritis

Jalur kritis adalah jalur yang memiliki durasi terpanjang melalui jaringan.

Arti penting dari jalur kritis adalah bahwa jika kegiatan yang terletak pada

jalu kritis tersebut tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara

keseluruhan otomatis juga akan tertunda. Pada jalur selain jalur kritis, akan

ditemui waktu longgar/waktu toleransi (slack time) yaitu sejumlah waktu

kegiatan dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara

keseluruhan.

 Update Diagram CPM

Pada saat proyek berlangsung, waktu penyelesaian kegiatan dapt

diperbarui sesuai dengan diperolehnya informasi dan asumsi baru. Sebuah

jalur kritis baru mungkin akan muncul, dan perubahan bentuk jaringan

sangat mungkin harus dilakukan.



 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 Seluruh data yang digunakan adalah seluruh kegiatan pekerjaan dan waktu 

dalam proses pengerjaan di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

(TMMIN) divisi Dies and Jig Manufacturing untuk proyek VTV yang kemudian 

data tersebut digunakan dalam diagram jaringan kerja. 

 Dalam membuat laporan hasil pekerjaan proyek, data diperoleh dari 

pengamatan di lapangan serta wawancara dengan koordinator lapangan. Pedoman 

dalam proses pengontrolan jadwal penjadwalan proyek, digunakan untuk 

membuat jadwal rencana yang dibuat dengan metode CPM. 

 Beberapa dari jadwal rencana ini dalam proses pengontrolan atau 

pelaksanaannya mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya 

pelaksanaan proyek, dari hasil pengamatan menunjukan bahwa tidak semua 

aktivitas dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan. 

Adanya penambahan aktivitas seperti perubahan desain maupun terkait proses 

selanjutnya yang dapat menyebabkan jadwal yang telah direncanakan mengalami 

perubahan dan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan pada jalur kritis. 

 4.1.1 Deskripsi Kegiatan 

  Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dan pengidentifikasian 

lingkup proyek dengan menguraikan dan memecahkannya menjadi 

kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen 

proyek. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan pengalaman atau data 

dalam proyek masa lalu. 

Adapun rincian dari kegiatan-kegiatan seperti yang terlihat pada tabel 4.1 

dibawah ini : 

 

 

 

 



 

 
 

No Jenis Pekerjaan Kode Kegiatan 

1 Design A 

2 CAD/CAM B 

Polymodel 

3 CAD Slice C 

4 CAM Slice D 

5 Docking E 

6 Kentokai F 

 Casting  

7 Pemberian Cat G 

8 Moulding H 

9 Pouring I 

10 Cleaning J 

Machining 

11 PL K 

12 BJN L 

13 BN atau BG M 

14 KN N 

15 KP O 

16 RA P 

17 BY Q 

Finishing 

18 Assembly R 

19 Machining S 

20 Finishing T 

21 Try Out 1 U 

 

 

 

Dalam proses pengerjaan proyek VTV, perusahaan berpedoman 

pada perencanaan yang telah disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan. 

Tabel 4.1 Data Kegiatan Proyek 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui waktu 

penyelesaian proyek ini yang dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai 

Oktober 2018 adalah 34 minggu atau 228 hari. 

 4.1.2 Durasi 

 Setiap kegiatan memiliki perkiraan waktu dalam proses 

pengerjaannya. Durasi setiap kegiatan diperoleh dari master schedule dari 

seksi Dies Project Control Administration dalam bentuk gantt chart. Data 

durasi kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

No Jenis Pekerjaan Kode Kegiatan 
Durasi 

(Hari) 

1 Design A 24 

2 CAD/CAM B 17 

Polymodel 

3 CAD Slice C 10 

4 CAM Slice D 10 

5 Docking E 3 

6 Kentokai F 7 

Casting 

7 Pemberian Cat G 2 

8 Moulding H 9 

9 Pouring I 15 

10 Cleaning J 10 

Machining 

11 PL K 5 

12 BJN L 7 

13 BN atau BG M 7 

14 KN N 10 

15 KP O 6 

16 RA P 6 

17 BY Q 5 

Finishing 

18 Assembly R 7 

19 Machining S 9 

20 Finishing T 10 

21 Try Out 1 U 4 

22 Try Out 2 V 4 

 

Tabel 4.2 Durasi Kegiatan 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

4.2 Pengolahan Data 

 Setelah mendapatkan data yang diinginkan yaitu data aktivitas proyek VTV, 

maka selanjutnya diharapkan data dapat diolah sehingga dapat mengetahui 

perhitungan perencanaan waktu dan jadwal. 

 4.2.1 Menggunakan Metode CPM (Critical Path Method) 

 Langkah awal dalam pembuatan jaringan kerja dengan menggunakan 

metode CPM adalah memperinci setiap aktivitas kemudian dilanjutkan 

dengan tahapan menentukan urutan ketergantungan antar kegiatan satu 

dengan kegiatan lainnya, karena dalam pembentukan jaringan kerja 

dengan metode CPM harus diketahui kegiatan yang mendahului karena 

kegiatan selanjutnya dapat dikerjakan setelah kegiatan sebelumnya atau 

dengan kata lain dapat dilakukan secara paralel. 

 4.2.1.1 Hubungan Antar Kegiatan Proyek 

 Pada bagian ini kegiatan disusun kembali menjadi mata rantai, urutan 

sesuai dengan logika ketergantungan dalam network planning, sehingga 

diketahui urutan kegiatan dari awal dimulainya proyek sampai dengan 

selesainya proyek secara keseluruhan. 

Dalam network planning ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi 

dari hubungan antar kegiatan yang disusun menjadi mata rantai, urutan 

kegiatan yang sesuai dengan logika ketergantungan yaitu : 

1. Susunan kegiatan dapat dikerjakan secara bersamaan dengan 

kegiatan lainnya. 

2. Susunan kegiatan hanya dapat dikerjakan jika kegiatan sebelumnya 

sudah selesai dikerjakan. 

3. Susunan kegiatan dapat dilakukan secara sendiri tanpa menunggu 

kegiatan sebelumnya. 

Untuk urutan kegiatan pada proyek VTV pada PT. TMMIN, seperti terlihat 

pada tabel 4.3 dibawah ini : 



 

 
 

 

Kode 

Kegiatan 
Jenis Pekerjaan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumnya 

A Design 24   

B CAD/CAM 17 A 

Polymodel 

C CAD Slice 10 A 

D CAM Slice 10 B,C 

E Docking 3 D 

F Kentokai 7 E 

Casting 

G Pemberian Cat 2 F 

H Moulding 9 G 

I Pouring 15 H 

J Cleaning 10 I 

Machining 

K PL 5 J 

L BJN 7 K 

M BN atau BG 7 L 

N KN 10 M 

O KP 6 N 

P RA 6 O 

Q BY 5 P 

Finishing 

R Assembly 7 Q 

S Machining 9 R 

T Finishing 10 R,S 

U Try Out 1 4 T 

 

 Pada langkah ini hubungan antar kegiatan yang telah disusun pada tabel 

4.3 diatas disusun menjadi mata rantai atau network diagram dengan urutan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Data Urutan Kegiatan 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

 

 

  

 4.2.1.2 Mengidentifikasi Jalur Kritis (Critical Path) 

  Jalur kritis pada proyek VTV ini adalah jalur yang terdiri dari 

rangkaian kegiatan yang apabila terjadi keterlambatan akan 

mengakibatkan keterlambatan secara keseluruhan. Pada langkah ini 

didahulukan dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan 

mundur. Perhitungan maju dilakukan untuk mengetahui Early Start (ES) 

dan Early Finish (EF) sedangkan perhitungan mundur untuk mengetahui 

Latest Start (LS) dan Latest Finish (LF). Dari kedua perhitungan tersebut 

dapat diidentifikasi jalur kritis yang dapat digitung float/slack, yang 

merupakan kelonggaran penyelesaian suatu kegiatan. 

 Perhitungan Maju (Forward Computation) 

Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak dari initial event menuju ke 

terminal event yaitu menghitung saat paling cepat terjadinya event dan saat 

Gambar 4.1 Jaringan Kerja 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 
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paling cepat dimulainya serta diselesaikan aktivitas-aktivitasnya (TE, ES, 

dan EF). 

 

Kode 

Kegiatan 
Jenis Pekerjaan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumnya 
ES 

EF 

(ES+Dbesar) 

A Design 24   0 24 

B CAD/CAM 17 A 24 41 

Polymodel 

C CAD Slice 10 A 24 34 

D CAM Slice 10 B,C 41 51 

E Docking 3 D 51 54 

F Kentokai 7 E 54 61 

Casting 

G Pemberian Cat 2 F 61 63 

H Moulding 9 G 63 72 

I Pouring 15 H 72 87 

J Cleaning 10 I 87 97 

Machining 

K PL 5 J 97 102 

L BJN 7 K 102 109 

M BN atau BG 7 L 109 116 

N KN 10 M 116 126 

Tabel 4.4 Perhitungan Maju CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

Kode 

Kegiatan 
Jenis Pekerjaan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumnya 
ES EF 

O KP 6 N 126 132 

P RA 6 O 132 138 

Q BY 5 P 138 143 

Finishing 

R Assembly 7 Q 143 150 

S Machining 9 R 150 159 

T Finishing 10 R,S 159 169 

U Try Out 1 4 T 169 173 
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 Gambar 4.2 Network Perhitungan Maju CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

 Perhitungan Mundur (Backward Computation) 

Pada perhitungan mundur, perhitungan bergerak dari terminal event 

menuju ke initial event. Tujuannya adalah menghitung saat paling lambat 

terjadinya event dan saat paling lambat dimulainya dan diselesaikan 

aktivitas-aktivitas (TL, LS, dan LF) atau dimaksudkan mengetahui waktu 

dan tanggal paling akhir proyek untuk dapat dimulai dan mengakhiri 

masing-masing kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek 

secara keseluruhan. Berikut perhitungan mundur pelaksanaan proyek :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kode 

Kegiatan 
Jenis Pekerjaan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumnya 

LS 

(LF-

Dkecil) 

LF 

A Design 24   0 24 

B CAD/CAM 17 A 24 41 

Polymodel 

C CAD Slice 10 A 24 41 

D CAM Slice 10 B,C 41 51 

E Docking 3 D 51 54 

F Kentokai 7 E 54 61 

Casting 

G Pemberian Cat 2 F 61 63 

H Moulding 9 G 63 72 

I Pouring 15 H 72 87 

J Cleaning 10 I 87 97 

Machining 

K PL 5 J 97 102 

L BJN 7 K 102 109 

M BN atau BG 7 L 109 116 

N KN 10 M 116 126 

O KP 6 N 126 132 

P RA 6 O 132 138 

Q BY 5 P 138 143 

Finishing 

R Assembly 7 Q 143 150 

S Machining 9 R 150 159 

T Finishing 10 R,S 159 169 

U Try Out 1 4 T 169 173 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 

Tabel 4.5 Perhitungan Mundur CPM 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 Setelah didapatkan hasil perhitungan maju dan perhitungan mundur 

CPM, selanjutnya adalah menghitung free float dan total float untuk dapat 

memukan jalur-jalur yang merupakan jalur kritis. Yang merupakan jalur 

kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup 

proyek, yang apabila jika mengalami keterlambatan akan mengakibatkan 

keterlambatan secara keseluruhan proyek. Perhitungan free  

Float dan total float adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 Network Perhitungan Mundur CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 
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Kode 

Kegiatan 
Jenis Pekerjaan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumnya 
ES EF LS LF 

FF 

(EF-ES-D) 

TF 

(LF-ES-D) 

A Design 24   0 24 0 24 0 0 

B CAD/CAM 17 A 24 41 24 41 0 0 

Polymodel 

C CAD Slice 10 A 24 34 24 41 0 7 

D CAM Slice 10 B,C 41 51 41 51 0 0 

E Docking 3 D 51 54 51 54 0 0 

F Kentokai 7 E 54 61 54 61 0 0 

  Casting                 

G Pemberian Cat 2 F 61 63 61 63 0 0 

H Moulding 9 G 63 72 63 72 0 0 

I Pouring 15 H 72 87 72 87 0 0 

J Cleaning 10 I 87 97 87 97 0 0 

Machining 

K PL 5 J 97 102 97 102 0 0 

L BJN 7 K 102 109 102 109 0 0 

M BN atau BG 7 L 109 116 109 116 0 0 

N KN 10 M 116 126 116 126 0 0 

O KP 6 N 126 132 126 132 0 0 

P RA 6 O 132 138 132 138 0 0 

Q BY 5 P 138 143 138 143 0 0 

Finishing 

R Assembly 7 Q 143 150 143 150 0 0 

S Machining 9 R 150 159 150 159 0 0 

T Finishing 10 R,S 150 160 150 160 0 0 

U Try Out 1 4 T 160 164 160 164 0 0 

 

 Dari tabel diatas didapatkan bahwa jalur-jalur kritis yaitu kegiatan yang 

mempunyai nilai free float dan total float sama dengan 0. Peranan total float dan 

free float dalam penjadwalan aktivitas yang tidak kritis mengikuti dua aturan 

umum, yaitu : 

1. Jika total float sama dengan free float, maka aktivitas-aktivitas 

yang tidak kritis dapat dijadwalkan dimana saja, diantara ES dan 

LF nya masing-masing. 

2. Jika free float lebih kecil dari total float, maka saat dimulainya 

aktivitas yang tidak kritis dapat diundur terhadap saat tercepat 

dimulainya aktivitas tersebut. Lamanya pengunduran waktu tidak 

Tabel 4.6 Perhitungan free float dan total float CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

boleh lebih besar dari free float, sehingga penjadwalan dari 

aktivitas-aktivitas berikutnya tidak terganggu. 

 Kegiatan yang mempunyai jalur kritis dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Kode 

Kegiata

n 

Duras

i 

(Hari) 

Kegiatan 

Sebelumny

a 

Waktu 

Awal 

Waktu 

Akhir 
FF 

(EF-ES-

D) 

TF 

(LF-ES-

D) ES EF LS LF 

A 24   0 24 0 24 0 0 

B 17 A 24 41 24 41 0 0 

                  

C 10 A 24 34 24 41 0 7 

D 10 B,C 41 51 41 51 0 0 

F 7 E 54 61 54 61 0 0 

                  

G 2 F 61 63 61 63 0 0 

H 9 G 63 72 63 72 0 0 

I 15 H 72 87 72 87 0 0 

J 10 I 87 97 87 97 0 0 

                  

K 5 J 97 102 97 102 0 0 

M 7 L 109 116 109 116 0 0 

N 10 M 116 126 116 126 0 0 

O 6 N 126 132 126 132 0 0 

P 6 O 132 138 132 138 0 0 

Q 5 P 138 143 138 143 0 0 

                  

R 7 Q 143 150 143 150 0 0 

S 9 R 150 159 150 159 0 0 

T 10 R,S 150 160 150 160 0 0 

U 4 T 160 164 160 164 0 0 

Tabel 4.7 Perhitungan network diagram CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 



 

 
 

 

 Dari tabel tersebut, sebagai tanda bahwa kegiatan proyek merupakan 

lintasan kritis, maka kegiatan yang bercetak berwarna merah merupakan jalur 

kritis yang akan dijelaskan dalam network lintasan kritis, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada nework diatas diperoleh hasil durasi pekerjaan proyek dengan 

menggunakan CPM adalah sebanyak 164 hari dan jalur kritis terletak pada 

lintasan A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T, dan U.  

 

 Gambar 4.4 Network diagram jalur kritis CPM 

Sumber : PT. TMMIN, tahun 2018 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Jaringan kerja dan network diagram proyek VTV dapat dilihat pada BAB

IV.

2. Kegiatan yang dianggap kritis pada proyek VTV di divisi Dies and Jig

Manufacturing ini adalah kegiatan A (Design), B (CAD/CAM), D (CAM

Slice), E (Docking), F (Kentokai), G (Pemberian Cat), H (Moulding), I

(Pouring), J (Cleaning), K (PL), L (BJN), M (BN/BG)), N (KN), O (KP),

P (RA), Q (BY), R (Assembly), S (Machining), T (Finishing), dan U (Try

Out). Kegiatan yang dianggap aman atau tidak kritis hanya terdapat pada

kegiatan C (CAD Slice).

3. Penyelesaian proyek dengan menggunakan metode penjadwalan CPM

adalah sebesar 164 hari. Sedangkan tanpa menggunakan metode tersebut

waktu penyelesaian proyek memakan waktu 228 hari.

5.2 Saran

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan network planning dengan

menggunakan metode CPM (Critical Path Method) untuk

memprioritaskan kegiatan apa yang dianggap mempunyai tingkat fatal

dalam pengerjaannya.

2. Perencanaan awal dalam membuat master schedule harus lebih matang

agar mempermudah saat implementasi jadwal pengerjaan proyek.

3. Dengan menggunakan metode CPM, perusahaan dapat mengelola

penjadwalan yang lebih baik. Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang

dianggap kritis jika adanya delay, dan kegiatan-kegiatan yang dapat

diundur pelaksanaannya sehingga tercipta waktu pelaksanaan proyek yang



lebih efisien. Jadi dengan menggunakan metode CPM, perusahaan dapat

menghemat waktu sebanyak 64 hari dan dapat terjadi efisiensi waktu

dengan menggunakan network planning.
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