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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dunia industri sekarang ini berkembang sangat pesat, dengan 

perkembangan dunia industri yang sangat pesat ini membuat persaingan pada dunia 

industri semakin ketat. Data IMS Health menyebutkan, pasar industri farmasi tumbuh 

7,49% hingga kuartal keempat 2016, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 

lalu sebesar 4,92%. Diperkirakan pertumbuhan ini akan terus melaju di 2017 dan 

seterusnya.Untuk dapat bersaing dengan kompetitor pelaku usaha industri dituntut untuk 

dapat melakukan inovasi berkelanjutan untuk menunjang produksinya.  

Untuk mendukung persaingan perusahaan, maka inovasi baru harus terus 

dikembangkan untuk menunjang jalannya produksi.“Riset dan pengembangan 

merupakan fondasi dari industri farmasi. Obat-obatan inovatif yang merupakan hasil dari 

riset dan pengembangan, adalah komponen utama untuk meningkatkan tingkat peluang 

hidup di dunia, dengan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat,” (Wagner,2017).Proyek – proyek pengembangan untuk 

menunjang produksi dilakukan terus menerus agar efisisensi kerja semakin tinggi dan 

mengurangi biayaperusahaan.  

 Demikian pula yang dilakukan oleh PT. Pharos Indonesia, perusahaan ini selalu 

mengembangkan ide – ide baru untuk menunjang jalannnya produksi, departemen yang 

bersangkutan dengan pengembangan ini adalah bagian Engineering Project. Departemen 

ini khusus di buat untuk menjalankan dan mengembangkan proyek – proyek baru dari 

PT. Pharos Indonesia. Inovasi yang telah dibuat oleh departemen ini sangat membantu 

bagi perusahaan, diantaranya adalah inovasi pembuatan Otomatisasi Damper AHU dan 

pembuatan Vacuum Glove Box. Untuk rencana selanjutnya adalah proyek untuk 

pembuatan mesin Freeze Dryer.  

Dalam pelaksanaan proyek sebelumnya Departemen Engineering project terkendala 

dengan jadwal pelaksanaan project yang di lakukan. Durasi total pengerjaan project tidak 
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terprediksi dengan baik, sehingga pengerjaan project menjadi tidak efisien, dan dapat 

merugikan perusahaan, dan tidak jarang waktu pengerjaan proyek menjai lebih lama 

dibandingkan prediksi sebelumnya. Suatu proyek dikatakan baik jika penyelesaian 

proyektersebut efisien, ditinjau dari segi waktu dan biaya serta mencapai efiseiensi kerja, 

baik manusia maupun alat ( Badri,1997). 

Untuk menanggulangi hal tersebut departemen ini perlu menerapkan penjadwalan 

kerja berbasis Manajemen proyekagar keterlambatan penyelesaian proyek dapat 

diminimalisir dan waktu penyelesaian proyek dapat diprediksi dengan baik. Manajemen 

proyek itu adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, 

pengelolaan (menjalankan serta pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan 

proyek.Teknik penjadwalan manajemen proyek yang digunakan dalam kerja praktek ini 

adalah dengan sistem Critical Path Method ( CPM ). Critical Path Method ( CPM ) 

adalah  teknik menganalisis jaringan kegiatan/aktivitas-aktivitas ketika menjalankan 

proyek dalam rangka memprediksi durasi total.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi obyek kerja 

praktek ini adalah PENERAPAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) PADA 

PROJECT FREEZE DRYER. . 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan kerja praktek di PT. Pharos Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan Metode CRITICAL PATH METHOD (CPM) PADA PROYEK 

FREEZE DRYER untuk memprediksi dan mengoptimalkan durasi total proyek.   

2. Mengetahui kegiatan yang masuk kedalam jalur kritis. 

 

 

1.3 Jadwal Pelaksanaan 

1.3.1 Lokasi Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Pharos Indones 
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Nama Departemen : Engineering Project 

Alamat  : Jl. Limo no 40, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta  

Selatan. 

1.3.2 Gantt Chart 

Tabel 1.1 Gantt Chart Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan Minggu 
1 2 3 4 

1 
Penetapan Tujuan     

2 
Survey dan Study Pustaka     

3 
Identifikasi Masalah 

 

    

4 
Penyelesaian Masalah     

5 
Pengimplementasian 

 

    

6 
Penyusunan Laporan     

 

1.4 Metode Kerja Praktek 

Metode kerja praktek berguna untuk menjelaskan mekanisme dalam pelaksanaan 

kerja praktek pada PT. Pharos Indonesia, sehingga mempermudah dalam melaksanakan 

Kerja Praktek. Flowchart metode kerja praktek PT, Pharos Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Flowchart metode kerja praktek 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporandibutuhkan sistematika penulisan yang benar agar pihak yang 

membacanya dapat memahami isi dari laporan ini. Adapun sistematika penyusunan 

laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Proposal Kerja Praktek adalah langkah awal yang akan dibuat oleh mahasiswa sebelum 

pengajuan Kerja Praktek.   

Sistematika Proposal Kerja Praktek adalah: 

 BAB I   Pendahuluan 

• Latar Belakang  

• Tujuan Kerja Praktek 
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• Jadwal Pelaksanaan  

• Metode Kerja Praktek 

• Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek 

 

BAB II  Gambaran Umum Perusahaan 

BAB III Tinjauan Pustaka 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Pharos Indonesia 

PT. Pharos Indonesia didirikan sejak 30 September 1971 oleh Bpk. Eddie 

Lembong dengan nama Pharos Indonesia Ltd dan mulai produksi obat-obatan 

pada September 1974.  Nama Pharos diambil dari satu nama Mercusuar yang 

terletak di kawasan Teluk Alexandria, Mesir. Perusahaan berstatus PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri) dan merupakan perusahaan farmasi pertama di 

Indonesia yang mendapatkan sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) 

dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada 30 Juni 1990.Didukung 

dengan lebih dari 2000 SDM, yang sebagian besar personel terdiri dari tenaga 

muda yang dinamis dan energik. Sistem komputer yang terintegrasi untuk seluruh 

divisi dan kantor cabang, Teleconference, VOIP, Internet, Computerized Product 

Knowledge Training, serta perpustakaan dengan berbagai literatur. 

2.2 Produk PT. Pharos Indonesia 

Produk Obat Resep 

• Polysilane 

• Praxion 

• Proris 

• Microlax 

• Rexcof 

• Diarex 

• Calarex 

• Custodiol 

• Panorex Flash Tab 

• Ares 

• dll

https://id.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/30_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1990
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Produk Konsumen Kesehatan 

• Igastrum New Formula 

• Milmor NF 

• Cor Q 

• Actimmune 

• Stop - X 

• Viostin - X 

• Viostin DS 

• Viostin COM 

• Thermolyte Plus 

• Thermolyte Diet Sugar 

• Maximus Dietary Herbal 

• Albothyl Concentrate 

• Medisio Concentrate 

• Fruit 18/Vegeblend 21 Jr 

• Fruit 18/Vegeblend For Adults 

• Nourish Skin 

• Nourish Skin Ultimate 

• Nourish - E 

• Nourish Beauty Care 

• Omepros 

• Fishqua 

• Aclonac Emulsi Gel 

• Joint Herbal 

• Chondromax Krim 

• BeLuna 

• i-Face 

• Glunest 

• Lactokid 

• Derma Cote 
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2.3 Visi danMisi Perusahaan 

Visi 

Menjadi Perusahaan Farmasi dengan Pertumbuhan Tercepat di Indonesia 

serta menjadi Mitra Pilihan Pertama atau Kedua Bagi Para Pelanggannya. 

Misi 

Memuaskan seluruh stakeholder melalui : 

1. Memperkuat portfolio produk di setiap spesialis yang difokuskan. 

2. Inovasi produk dan desain serta perbaikan berkesinambungan. 

3. Menyediakan produk bermutu dengan biaya rendah. 

4. Pelayanan prima kepada seluruh dokter spesialis di Indonesia untuk produk 

ethical dan masyarakat umum untuk produk non ethical. 

5. Pengembangan sumber daya manusia dengan kultur positif yang kuat 

berbasis kompetensi. 
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2.4 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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2.5 Departemen Engineering Project 

Departemen Engineering Project adalah departemen pecahan dari Departemen 

Engineering. Departemen Engineering dikhususkan untuk mengatasi masalah – masalah 

mesin dan utility didalam pabrik, guna menjaga kelancaran produksi. 

SedangkanEngineering Project di khususkan untuk melaksanakan proyek – proyek yang 

ada di PT. Pharos Indonesia. Departemen ini di pimpin oleh seorang Manager dan satu orang 

Supervisor serta di dukung oleh 8 orang staff pelaksana. 

Proyek yang dikerjakan di departemen ini sering kali  adalah proyek yang langsung 

diminta oleh Owner. Owner seringkali memiliki ide untuk melakukan otomatisasi pada 

proses produksi, sehingga departemen ini dan beberapa departmen lain berusaha untuk 

mewujudkan keinginan owner.  Beberapa proyek yang telah diselesaikan antara lain adalah 

proyek otomatisasi damper AHU, Pembuatan Glove Box dan yang akan dikerjakan, yaitu 

pembuatan mesin Freze Dryer. 

Selain proyek yang diminta oleh Owner, Departemen ini juga mengerjakan proyek untuk 

perencanaan dan pengerjaan proyek instalasi ME. Salah satu proyek yang telah dilakukan 

adalah proyek instalasi Panel listrik di cabang perusahaan PT. Pharos Indonesia.  

 Departemen ini dibuat untuk mengoptimalkan pengembangan atau otomatisasi sistem 

produksi agar perusahaan dapat terus bersaing dengan industri lain dalam hal 

produksi,penjualan maupun teknologi. 

 



11 

 

 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 PROYEK 

3.1.1 Pengertian Proyek 

Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai 

sasaran yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode 

tertentu dengan menggunakan sumber daya dan alat – alat yang terbatas.  

Proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat 

memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu (Bappenas TA-

SRRP, 2003).  Sedangkan menurut Husen (2009), Proyek adalah gabungan 

dari sumber-sumber daya seperti manusia material, peralatan, dan modal/ 

biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk 

mencapai sasaran dan tujuan.   

3.1.2 Ciri – ciri Proyek 

Proyek memiliki ciri – ciri dan karakteristik yang berbeda dengan 

kegiatan lainnya, berikut adalah ciri dan perbedaan antara proyek dengan 

kegiatan rutin lainnya: 

Ciri – ciri Proyek menurut Schwable (2006): 

• Proyek mempunyai tujuan yang khusus/unik  

• Proyek bersifat sementara  

• Dilakukan dengan intensitas tinggi, progressive dan elaborative 

• Memerlukan sumber daya, seringkali berasal dari berbagai 

area/departemen  

• Harus memiliki pemberi kerja/sponsor proyek yang akan 

memberikan arahan dan pembiayaan sebuah proyek.
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• Batasan biaya, waktu, sasaran dan kualitas hasil ditentukan dan 

disepakati di awal. 

• Memiliki ketidakpastian 

 

Adapun perbedaan dari proyek dan kegiatan rutin lain menurut 

Soeharto (1999) adalah sbb : 

Tabel 3.1 Perbedaan  antara proyek dan kegiatan rutin 

Kegiatan Proyek 
Kegiatan Rutin 

• Bercorak dinamis, non rutin. 

•  Siklus proyek relative pendek. 

• Intensitas kegiatan didalam 

periode siklus proyek berubah-

ubah (naik-turun). 

• Kegiatan harus diselesaikan 

berdasarkan anggaran dan jadwal 

yang telah ditentukan. 

• Terdiri dari bermacam-macam 

kegiatan yang memerlukan 

berbagai disiplin ilmu. 

• Keperluan sumber daya berubah, 

baik macam maupun volumenya. 

• Berulang-ulang, rutin.  

• Berlangsung dalam jangka 

panjang. 

• Intensitas kegiatan relative 

sama. 

• Batasan anggaran dan 

jadwal tidak setajam dalam 

proyek. 

• Macam kegiatan tidak 

terlalu banyak. 

• Macam volume dan 

keperluan sumber daya 

relative konstan. 

Sumber : Soeharto, (1999) 

 

3.1.3 Jenis – Jenis Proyek 

Jika ditinjau dari aktivitas yang paling dominan yang dilakukan 

pada sebuah proyek dan produk akhir, maka kita dapat mengkategorikan 

proyek menjadi beberapa jenis Proyek,  
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Menurut  Nurjaman, (2014) macam – macam proyek adalah 

sebagai berikut :: 

1. Proyek Konstruksi 

Proyek Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan upaya pembangunan sesuatu bangunan, 

mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan 

arsitektur, meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain 

seperti teknik industri, mesin, elektro, geoteknik, maupun 

lansekap.  

2. Proyek Manufaktur 

Proyek Manufaktur adalah proses untuk menghasilkan produk 

baru, kegiatan utamanya meliputi desain engineering, 

pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji 

coba fungsi dan operasi  produk yang dihasilkan.  

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan  

Proyek Penelitian dan Pengembangan adalah Proyek yang 

Bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam 

rangka menghasilkan suatu produk tertentu. 

4. Proyek Kelayakan Manajemen  

Proyek Kelayakan Manajemen adalah Proyek yang tidak 

menghasilkan produk dalam bentuk fisik melainkan dalam 

bentuk laporan. 

5. Proyek Kapital (untuk investasi) 

Proyek Kapital (untuk investasi) adalah Proyek yang meliputi 

pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian material dan 

peralatan. 

 

 

 

 

3.2 Manajemen Proyek 
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3.2.1 Pengertian Manajemen Proyek 

Kata “Manajemen” artinya Wadah untuk proses 

ketatalaksanaan dalam ketatalaksanaan. Dalam Encylopedia of the 

social sciences dinyatakan bahwa “manajemen” adalah proses 

pelaksanaan tujuan tertentu. 

Menurut Soeharto (1999) Manajemen adalah proses 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan anggota serta sumber daya yang lain untuk 

mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. 

Pada prinsipnya manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai 

tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien.  

Sehingga Manajemen proyek dapat diartikan sebagai proses 

kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengrahan dan pengendalian atas sumber daya organisasi yang 

dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu 

dan sumber daya tertentu pula. 

Menurut Garold D. Oberlender : Manajemen proyek adalah 

Seni dan ilmu dalam mengkoordinasikan manusia, peralatan, 

material, uang dan jadwal untuk menyelesaikan suatu proyek 

tertentu tepat waktu dan dalam batas biaya yang disetujui. 

 Menurut Schwable (2006,), Manajemen proyek merupakan 

aplikasi dari ilmu pengetahuan, skills, tools dan teknik untuk 

aktifitas suatu proyek dengan maksud memenuhi atau melampaui 

kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. 

3.2.2 Tujuan Manajemen Proyek 

Tujuan pokok manajemen adalah mengelola fungsi – fungsi 

manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta 

penggunaan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin. 

(Nurjaman,2014) 
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3.2.3 Fungsi Manajemen Proyek 

Fungsi dasar manajemen proyek adalah pembatasan, 

perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian dan penutupan. ( Nurjaman,2014) 

 

Gambar 3.1 Bagan Proses 

Sumber :  Nurjaman,2014 

 

Secara umum fungsi manajemen menurut Hamdan (2014) 

dapat di diuraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi Perencanaan ( Planning )  

Pada umunya perencanaan adalah mengidentifikasi tugas 

atau kegiatan apa yang akan dipilih dan akan dilaksanakan 

di masa mendatang berdasarkan data dan informasi yang 

didapatkan. 

Kegiatan Perencanaan menurut Allen (Manulang, 2005) 

adalah : 

a. Meramalkan ( Forcasting ); 

b. Menetapkan maksud dan tujuan (estabilishing 

objective); 

c. Mengacarakan( Programing ); 

d. Menyusun tata waktu ( scheduling ); 

e. Menyusun anggaran ( budgeting ); 

f. Mengembangkan prosedur( developing procedure ); 

Sumber 
Daya Proyek

Kegiatan 
Proyek

Hasil Akhir 
Kegiatan

http://informatika.web.id/manajemen-proyek.htm
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g. Menetapkan dan menafsirkan kebijakan ( estabilishing 

and interpreting policy ); 

2. Fungsi Organisasi 

Fungsi organisasi adalah mempersatukan kumpulan 

kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing – 

masing yang saling berhubungan satu sama lain dengan tata 

cara tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam 

rangka mendukung tercapainya tujuan.  Tindakan 

organisasi antara lain : 

1. Menetapkan daftar penugasan 

2. Menyusun lingkup kegiatan. 

3. Menyusun struktur kegiatan. 

4. Menyusun daftar personel organisasibeserta lingup 

tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Fungsi Pelaksanaan 

Fungsi pelaksanaan adalah menyelaraskan seluruh anggota 

organisasi dalam kegiatan pelaksanaan serta mengupayakan 

agar seluruh a nggota organisasi  dapat bekerja sama dalam 

tujuan bersama.  

4. Fungsi Pengendalian 

Fungsi Pengendalian adalah memperkecil kemungkinan 

kesalahan yang terajadi dari segi kualitas, kuantitas, biaya 

ataupun waktu.  

3.3 Metode Penjadwalan Proyek 

Ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk 

mengelola waktu dan sumberdaya yang ada pada proyek. Setiap metode 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, berikut adalah 

beberapa metode Penjadwalan proyek : 

 

3.3.1 Bagan Balok atau Barchart 
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Barchart  ditemukan oleh Gant dan Fredick W. Taylor dalam 

bentuk bagan balok, dengan panjang balok sebagai representasi 

dari durasi setiap kegiatan. Kekurangan yang ditemui pada metode 

bagan balok ini adalah penyajiannya yang agak terbatas, seperti 

lintasan kritis yang tidak dapat diketahui dan hubungan antar 

kegiatan proyek yang tidak jelas. Sehingga jika ada keterlambatan 

proyek maka kegiatan prioritas yang akan dikoreksi menjadi sukar 

dilakukan. 

Tabel 3.2 contoh Barchart 

 

Sumber : irikaw.wordpress.com 

3.3.2 Kurva S atau Hanum Curve 

Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. 

Hanumm atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak 

awal hingga akhir proyek.  

Kelebihan yang ada pada metode ini adalah dapat mengetahui 

kegiatan yang melakukan percepatan dari jadwal semula, tetapi informasi 

tersebut tidak detail sehingga perlu digabungkan dengan metode lain 

seperti Bagan balok atau Network Planningdengan memperbarui 

sumberdaya maupun waktu pada masing-masing kegiatan. 

 

Tabel 3.3 Bagan Balok dikombinasi dengan Kurva S 
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Sumber :  41111110002.blog.mercubuana.ac.id 

3.3.3 Metode Penjadwalan Linier ( Diagram Vektor ) 

Metode ini cukup efektif untuk digunakan pada proyek 

bangunan gedung bertingkat dengan keragaman masing – masing 

tingkat bangunan relatif sama. Pada proyek yang cukup besar, 

metode ini membantu memonitor progres beberapa kegiatan 

tertentu yang berada dalam suatu penjadwalan keseluruhan proyek. 

Hal ini dapat dilakukan bila metode ini dikombinasikan dengan 

metode network, karena metode penjadwalan linier dapat 

memberikan informasi tentang kemajuan proyek yang tidak dapat 

di tampilkan oleh metode network. 

 

Gambar 3.2 Penjadwalan metode linier Proyek 

Sumber : Husen (2009) 
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3.3.4 Metode Network Planing 

Network Planing diperkenalkan pada tahun 50-an oleh 

perusahaan Du-Pont dan Rand Corporation untuk mengembangkan 

sistem kontrol manajemen. Metode ini relatif lebih sulit namun 

memiliki hubungan kegiatan yang jelas dan dapat memperlihatkan 

kegiatan mana saja yang kritis. Dari informasi network planing, 

pengawasan dan tindakan koreksi dapat dilakukan, yakni dengan 

memperbarui jadwal. 

Menurut Eddy Herjanto ( 2003 ) mendefinisikan bahwa : 

Perancangan Jaringan kerja adalah suatu model yang banyak 

digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa 

informasi mengenai kegiatan – kegiatan yang ada dalam diagram 

jaringan kerja yang bersangkutan. 

3.3.4.1 Tahapan Penyusunan Network Planning 

Menurut Husen (2009) Tahapan Penyusunan Network 

Scheduling / planning adalah sebagai berikut : 

1) Menginterveriasi kegiatan-kegiatan berdasarkan item 

pekerjaan lalu diberi kode kegiatan untuk memudahkan 

identifikasi. 

2) Memperkirakan durasi setiap kegiatan dengan 

mempertimbangkan jenis pekerjaan,volume jumlah 

sumberdaya, lingkungan kerja, serta produktivias pekerja. 

3) Penentuan logika ketergantungan antar kegiatan, dengan 

membuat kemungkinan hubungan kegiatan yang 

mendahului kegiatan yang didahului dan kegiatan bebas. 

4) Perhitungan analisis waktu serta alokasi sumber daya. 
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3.3.4.2 Manfaat penerapan Network Planning 

Menurut Handoko ( 2000 ) mengemukakan manfaat Network 

Planning adalah sbb : 

1. Perencanaan Suatu Proyekyang kompleks; 

2. Schedulling pekerjaan – pekerjaan sedemikian rupa dalam 

urutan yang praktis dan efisien; 

3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana 

yang tersedia; 

4. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan dan 

keterlambatan; 

5. Menentukan trade –off ( kemungkinan pertukaran ) antara 

waktu dan biaya; 

6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek. 

 

Sedangkan menurut Ir. Abrar Husen,MT ( 2009 ) manfaat 

penerapan Network Planning adalah sbb: 

1) Penggambaran Logika hubungan antarkegiatan, membuat 

perencanaan proyek menjadi lebih rinci dan detail. 

2) Dengan memperhitugkan dan mengetahui waktu 

terjadinya setiap kejadian yang ditimbulkan oleh satu atau 

beberapa kegiatan, kesulitan yang akan timbul oleh satu 

atau beberapa kegiatan dapat diketahui sebelum terjadi 

sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan. 

3) Dalam Network dapat terlihat dengan jelas waktu 

penyelesaian yang dapat ditunda atau ditepati. 

4) Membantu mengomunikasikan hasil Network  yang 

ditampilkan. 

5) Memungkinkan dicapainya hasil proyek yang lebih 

ekonomis dari segi biaya langsung ( Direct Cost ) serta 

penggunaan sumber daya. 
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6) Berguna untuk menyelesaikan legal claim  yang 

diakibatkan oleh keterlambatan dalam menentukan 

pembayaran kemajuan pekerjaan, menganalisis cash flow, 

dan pengendalian biaya. 

7) Menyediakan kemampuan analisis untuk mencoba 

mengubah sebagian dari proses, lalu mengamati efek 

terhadap proyek secara keseluruhan. 

8) Terdiri atas metode Activity On Arrow dan Acivity On 

Node/Predecedence Diagram Method. 

9) Metode Network planning terdiri atas metode Activity On 

Arrow dan Acivity On Node/Predecedence Diagram 

Method. 

3.3.4.3 Ketentuan dan Simbol dalam Network Planning 

Menurut Soeharto ( 1997 ) 

dalamnetworkplanningmemilikibeberapaketentuanyaitu:  

1) Sebelum suatu kegiatan dimulai,semua kegiatan yang 

mendahului harus selesai dilakukan. 

2) Gambaranakpanahhanyamenunjukkanurutandalam 

mengerjakanpekerjaandanpanjanganakpanahsertaletaknyat

idakmenunjukkanletakpekerjaan. 

3) Nodes(lingkaranyangmenunjukkankejadiandiberinomersed

emikianrupasehinggatidakterbatas 

nodesyangmemilikinomersama). 

4) Duabuahkejadian(events)namadapatdihubungkanolehsuatu

kegiatan(anakPanah). 

5) Networkhanyadimulaidarisuatukegiatanawal(initialevent)y

angsebelumnyatidakadapekerjaanyangmendahuluinya.Disa

mpingitu,networkdiakhiriolehsuatukejadianakhir(terminala

khir). 
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Dalamperencanaanjaringanterdapatsymbol-

simbolyangmenghubungkansuatujaringankerja, Menurut Ali ( 1992 

) jumlah simbol yang digunakan dalam Network diagram 

minimal 2 macam dan maksimal 3 macam yaitusebagaiberikut : 

1. Anak Panah 

Anakpanahmelambangkansebuahkegiatan.Dalamanakpanahin

iadaenamalternatif adalahsebagaiberikut: 

 

Gambar 3. 3 Alternatif menggambarkan anak panah 

Sumber:Ali, (1992) 

Keterangan: 

1) Miringkeatas 

2) Garis patahkeatas 

3) Horizontal 

4) Miringkebawah 

5) Garis patahkebawah 

6) Garislengkung 

Anak panah terputus-putus melambangkan hubungan antar 

peristiwa, hubungan anak panah ini tidak perlu diperhitungkan 

dan karenanya tidak memiliki nama dalam perhitungan waktu 

sumber daya, dan ruangan, lamanya dihitung sama dengan 

nol, tetapi harus ada  (jika diperlukan) untuk menyatakan 

logika kebergantungan  kegiatan yang patut diperhatikan.  

 

2. Lingkaran 

Lingkaranyangmenggambarkanperistiwaselaludigambar 

berupalingkaranyangterbagi atas tigaruangan,yaitu sebelah 
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kiri, sebelahkananatas, danruangsebelah kanan bawah.Ruang 

sebelah kiri inimerupakantempatbilanganatau huruf 

yangmenyatakan nomer 

peristiwa.Nomerperistiwainibisapuladinyatakanberupasymbol

(variable)denganhurufn,I,j.Ruangsebelahkananatasmeerupaka

ntempatbilanganyangmenyatakannomorhari(untuksatuanwakt

uhari)yangmerupakansaatpalingawalperisttiwayangbersangkut

snmungkinterjadi.Nomerharitersebutdapatditerjemahkankedd

alambentuktanggalhariyangbersangkutan. 

Ruangsebelahkananbawahmerupakantempatbilanganyangmen

yatakannomorhari(untuksatuanwaktuhari)yangmeerupakansaa

tpalinglambatperistiwa. 

 

 

 

 

 

Gambar3.4LingkaranKegiatan 

Sumber:Ali,1992 

 

   Keterangan: 

n =nomorperistiwa 

SPAn =saatpalingawalperistiwanmungkinterjadi( E S )  

SPLn =saatpalinglambatperistiwanbolehterjadi (LS) 

Sn=SPLn-SPAn=tenggangwaktu(slack)peristiwa 

 

 

3.3.4.4 Hubungan Antar Simbol Dan Kegiatan 



24 

 

 

MenurutSoeharto  (1995:  188),hubunganantar simboldan 

kegiatan ini disimbolkansebagaiberikut: 

a. AktivitasBbarudapatdimulaisetelahaktivitasAselesaidikerjakan 

(hubunganseri). 

 

Gambar 3. 5 Aktivitas  B (Hubungan Seri) 

Sumber Soeharto, 1995 

b. AktivitasBbarudapatdimulaisetelahaktivitasAselesai.Demikian 

pula,aktivitas CbarudapatdimulaijikaaktivitasAselesai. 

 

Gambar 3.6 Aktivitas B dimulai setelah aktivitas A 

(Sumber:Ali,1992) 

c. AktivitasCbergantungpada(harusdidahului)aktivitasAdanX.(X=Akt

ivitassemu).Olehkarenaitu,aktivitasXbergantungpadaaktivitas 

 

 A C 

B 

 

Gambar 3.7 Aktivitas C bergantung pada aktivitas A dan X 

(Sumber:Ali,1992) 

d. Aktivitas C bergantung pada ( harus didahului dengan ) aktivitas A 

dan X. Oleh karena itu aktivitas X bergantung pada aktivitas B, 

maka dapat dikatakan bahwaaktivitas C bergantung pada aktivitas 

A dan B,Isi aktivitas D, hanya bergantung pada aktivitas B ( 

Hubungan Paralel ) 
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Gambar 3. 8Aktivitas aktivitas B ( Hubungan Paralel ) 

(Sumber:Ali, 1992) 

3.4 Metode Jalur Kritis ( CPM ) 

Menurut Antonio Prensa, 2002 :(Critical Path Method (CPM) adalah 

prosedur yang menggunakan analisis jaringan untuk mengidentifikasi tugas-

tugas yang berada di jalur kritis: yaitu di mana setiap keterlambatan dalam 

penyelesaian tugas-tugas akan memperpanjang skala waktu proyek, kecuali 

diambil tindakan.) 

Menurut Heizer dan Render (2008:93), CPM (Critical Path Method) 

yaitu teknik manajemen proyek yang mengunakan hanya satu faktor waktu 

per kegiatan. CPM dikembangkan tahun 1957 oleh J.E. Kelly dari 

Remington Rand dan M.R. Walker dari duPont untuk membantu 

pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di duPont. 

3.4.1 Kerangka Kerja CPM 

Dalam penggunaan metode CPM terdapat kerangka kerja yang 

perlu dilakukan,Menurut Heizer dan Render (2014), PERT dan 

CPM mengikuti enam langkah dasar sebagai beriku : 

1. Menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian 

kerjanya.  

2. Membangun hubungan antara aktivitas-aktivitasnya. 

Memutuskan aktivitas yang harus dilakukan lebih dahulu dan 

aktivitas yang harus mengikuti aktivitas lain. 

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan 

aktivitas. 
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4. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk setiap 

aktivitas.  

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini 

disebut jalur kritis.  

6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, 

penjadwalan, dan pengendalian proyek 

Pada langkah kelima adalah penentuan jalur kritis, maka pada 

langkah inilah inti dari penjadwalan menggunakan metode CPM, 

Karena Aktivitas pada jalur kritis merepresentasikan tugas-tugas 

yang akan menunda keseluruhan proyek, kecuali mereka dapat 

diselesaikan secara tepat waktu. 

3.4.2 Istilah – Istilah yang digunakan dalam Critical Path Method 

(CPM) 

Menurut handoko (2000) dalam proses identifikasi jalur kritis ada 

beberapa istilah yang digunakan, yaitu : 

a. Earliest Start Time ( ES ) 

Waktu yang paling awal ( tercepat ) suatu kegiatan dapat 

dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan dan persyaratan 

urutan pengerjaan.  

b. Latest Start Time ( LS ) 

Waktu yang paling lambat untuk dapat memulai suatu kegiatan 

tanpa penundaan keseluruhan proyek.  

c. Earliest Finish Time ( EF ) 

Waktu yang paling awal kegiatan dapat diselesaikan atau 

dengan ES + waktu kegiatan yang diharapkan. 

 

d. 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. 
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3.4.3 Teknik Menghitung critical path method 

 Dalam perhitungan waktu juga digunakan tiga asumsi dasar 

yaitu: Pertama, proyek hanya memiliki satuinitial event (start) dan 

satu terminal event (finish). Kedua, saat tercepat terjadinya initial 

event adalah hari ke-nol. Ketiga, saat paling lambat 

terjadinya terminal event adalah LS = ES. 

Adapun cara perhitungan dalam menentukan waktu 

penyelesaian terdiri dari dua tahap, yaitu perhitungan 

maju (forward computation) dan perhitungan mundur (backward 

computation). 

a. Hitungan Maju 

Dimulai dari Start (initial event) menuju Finish (terminal 

event) untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu 

kegiatan (EF), waktu tercepat terjadinya kegiatan (ES) dan saat 

paling cepat dimulainya suatu peristiwa (E) 

b. Hitungan Mundur 

Dimulai dari Finish menuju Start untuk mengidentifikasi saat 

paling lambat terjadinya suatu kegiatan (LF), waktu paling 

lambat terjadinya suatu kegiatan (LS) dan saat paling lambat 

suatu peristiwa terjadi (L). 

c. Penentuan Jalur Kritis 

Jalur kritis adalah sebuah Jalur aktivitas yang mempunyai nilai 

free float (FF) = total float (TF) = 0. Lintasan yang tidak kritis, 

mempunyai waktu yang bisa terlambat (float) , FF > 0 

 

 

d. Penentuan Float/ Slack 

Activity Float adalah tersedianya sejumlah waktu tertentu 

untuk dapat ditundanya atau diperpanjangnya waktu pelaksanaan 

suatu kegiatan. Atau batas toleransi keterlambatan suatu 
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kegiatanyang dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan 

alokasi sumber daya. 

Total Float adalah sejumlah waktu untuk penundaan atau 

waktu terlambat yang terdapat pada suatu kegiatan 

tanpamempengaruhi terlambatnya proyek secara keseluruhan. Atau 

waktu tenggang maksimum dimana suatu kegiatan boleh terlambat 

tanpa menunda waktu penyelesaian proyek. Rumus Total Float 

adalah : 

TF(ij) = LET(j)-EET(i)-D(ij) 

 

Free Float adalah Sejumlah penundaan atau waktu untuk 

bisa terlambat atau diperlambatkan kegiatan tersebut tanpa 

mempengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya. 

Atau waktu tenggang maksimum dimana suatu kegiatan boleh 

terlambat tanpa menunda waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

Rumus Free float adalah : 

 

FF(ij)=EET(j)-EET(i)-D(ij)
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BAB IV 

Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

1.1 Proyek Vacuum Glovebox 

Proyek Vacuum Glove box adalah proyek yang telah dikerjakan oleh 

departemen Engineering Project. Vacuum Glove box adalah alat untuk 

menimbang bahan baku agar tidak teroksidasi. Sesuai data yang 

dikumpulkan, pengerjaan proyek ini mengalami keterlambatan 

penyelesaian. Keterlambatan ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan 

yang tidak selesai sesuai jadwal, ada beberapa kegiatan yang melebihi 

terlambat diselesaikan, sehingga kegiatan selanjutnya menjadi terhambat. 

Karena keterlambatan ini, uji coba penimbangan bahan baku tanpa 

teroksidasi menjadi terhambat dan mundur dari jadwal yang telah 

ditetapkan. Berikut adalah jadwal kegiatan proyek pembuatan vacuum 

glove box :  
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Tabel 4.1 Time schedule Proyek Glovebox 

 

Sumber : Kerja Praktek 2017 
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Pada tabel 4.1 terlihat jadwal pengerjaan proyek Vacuum 

Glovebox, terlihat dalam tabel bahwa waktu mulai proyek ada pada 

tanggal 1 februari 2017 sampai 19 april 2017. Namun pada pengerjaannya 

waktu penyelesaian proyek mundur dari jadwal yang telah dibuat. Berikut 

aktual pengerjaaan proyek Vacuum Glovebox yang didapatkan dari histori 

proyek departemen Engineering Project :  
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Tabel 4.2 Aktual Pengerjaan Proyek Glovebox 

 

Sumber : Kerja Praktek 2017 
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Tabel 4.2 adalah waktu pengerjaan proyek vacuum Glove box, 

dalam tabel ini terlihat ada keterlambatan penyelesaian proyek. Karena 

keterlambatan penyelesaian proyek Vacuum Glovebox mengakibatkan 

jadwal trial untuk menimbang tanpa teroksidasi menjadi terhambat, 

sehingga merugikan perusahaan .  

1.2 Proyek Freeze dryer 

PT Pharos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

farmasi. Perusahaan ini terus berkembang dan terus menciptakan 

terobosan baru untuk memanjakan konsumen. Dalam pemenuhan 

kebutuhan konsumen, perusahaan ini selalu berinovasi dengan produk 

yang dimiliki. Salah satu produk yang akan di uji coba adalah pembuatan 

suplemen yang berbentuk serbuk. Untuk membuat Produk serbuk dari 

bahan dasar yang berbentuk cair, diperlukan suatu alat yang dapat 

merubah benda cair menjadi serbuk. Mesin yang dapat merubah benda cair 

menjadi serbuk adalah Mesin Freeze Dryer.  

 

Gambar 4.1 Eyela Freeze Dryer 

Sumber : www.eyelaworld.com 

Mesin Freeze Dryer adalah mesin yang berfungsi untuk 

mengurangi kadar air produk tanpa proses pemanasan, atau disebut juga 

dengan pengeringan beku. Harga mesin ini cukup mahal dipasaran, 

berkisar hingga US$ 16800. Untuk menekan biaya produksi maka 

perusahaan memutuskan untuk mengadakan proyek pembuatan 
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mesinFreeze Dryer, Proyek Freeze Dryer ini dipercayakan kepada 

Departemen Engineering project. 

Sebelum menjalankan proyek ini, tim engineering melakukan 

observasi mesin untuk mendapatkan cara kerja dan detail mesin. Setelah 

observasi dilakukan langkah selanjutnya adalah desain. Setelah mesin 

didesain barulah project Freeze Dryer dimulai. Jadi project Freeze Dryer 

ini dimulai setelah dilakukan observasi mesin dan desain mesin selesai 

dilakukan. 

 

Gambar 4.2Flow Chart Tahapan Proyek 

Sumber : Pengumpulan data KP 2017 

 

1.2.1 Pengertian Freeze Dryer 

Freeze Driyer merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk 

kedalam Conduction Dryer/ Indirect Dryer karena proses perpindahan 

terjadi secara tidak langsung yaitu antara bahan yang akan dikeringkan 

(bahan basah) dan media pemanas terdapat dinding pembatas sehingga 

air dalam bahan basah / lembab yang menguap tidak terbawa bersama 

media pemanas. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi 

secara hantaran (konduksi), sehingga disebut juga  Conduction Dryer/ 

Indirect Dryer. 

Pengeringan beku (freeze drying) adalah salah satu metode 

pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan 

mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif 

terhadap panas.  

Perencanaan

(3 Hari)

Observasi

(10 Hari)

Desain

(10 Hari)

Pelaksanaan

(27 Hari)
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Keunggulan pengeringan beku, dibandingkan metoda lainnya, 

antara lain adalah : 

a. Dapat mempertahankan stabilitas produk (menghindari 

perubahan aroma, warna, dan unsur organoleptik lain) 

b. Dapat mempertahankan stabilitas struktur bahan (pengkerutan 

dan perubahan bentuk setelah pengeringan sangat kecil) 

c. Dapat meningkatkan daya rehidrasi (hasil pengeringan sangat 

berongga dan lyophile sehingga daya rehidrasi sangat tinggi dan 

dapat kembali ke sifat fisiologis, organoleptik dan bentuk fisik 

yang hampir sama dengan sebelum pengeringan). 

Keunggulan-keunggulan tersebut tentu saja dapat diperoleh jika 

prosedur dan proses pengeringan beku yang diterapkan tepat dan 

sesuai dengan karakteristik bahan yang dikeringkan. Kondisi 

operasional tertentu yang sesuai dengan suatu jenis produk tidak 

menjamin akan sesuai dengan produk jenis lain. 

1.2.2 Cara Kerja Mesin 

Prinsip kerja alat ini adalah merubah fase padat/es/freeze menjadi 

fase gas (uap).Sesuai dengan namanya pula Freeze Dryer (pengering 

beku) dapat digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan cair seperti 

ekstrak baik cair maupun kental, lebih ditekankan untuk pengeringan 

ekstrak dengan penyari/solvent dari air. 
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Gambar 4.3 Schematic Freeze Dryer 

Sumber : Heriana ( 2012 ) 

Cara kerja mesinnya adalah dengan membuat suhu pada tabung 

bahn baku menjadi suhu hingga -40° yang kemudian di vacuum 

untuk menurunkan tekanan udara dalam tabung tersebut, sehingga 

dapat terjadi peristiwa menyublim.Dimana Sublimasi adalah 

perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih 

dahulu. Peristiwa sublimasi pada perubahan zat padat ke gas dalam 

hal ini es batu menjadi gas dapat terjadi ketika tekanan udara pada 

benda yang akan di sublimasi memiliki tekanan udara yang rendah. 

1.2.3 Hasil amatan karakteristik Proyek 

Proyek freeze dryer ini merupakan proyek rancang bangun mesin 

untuk menunjang jalannya produksi, dari hasil pengamatan proyek ini 

mempunyai karakteristik sbb : 

1. Kegiatan ini tidak dikerjakan secara rutin. 

2. Kegiatan ini ditujukan untuk mebuat produk baru, 

3. Kegiatan mempunyai batas waktu pengerjaan yang pendek. 

4. Kegiatan ini mempunyai desain engineering. 

Sesuai dengan karakter kegiatan yang dimiliki proyek ini, maka 

proyek Freeze Dryer ini tergolong dalam Jenis Proyek Manufaktur, 
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dimana Proyek Manufaktur adalah proses untuk menghasilkan 

produk baru, kegiatan utamanya meliputi desain engineering, 

pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba 

fungsi dan operasi  produk yang dihasilkan. 

 

1.2.4 Durasi Penyelesaian proyek 

Proyek Freeze Dryer adalah proyek yang diinstruksikan langsung 

oleh Manager Proyek. Dalam proyek ini, progres yang dilakukan 

setiap minggunya selalu dilaporkan kepada manajer proyek.  

Batas waktu yang diberikan oleh manajer proyek untuk 

pelaksanaan proyek ini adalah 27 hari kerja. Untuk mengoptimalkan 

waktu yang telah diberikan maka diperlukan penjadwalan proyek.  

1.2.5 Desain 

Setelah dilakukan observasi mesin, desain mesin Freeze dryer 

segera dibuat dan diajukan ke manager Proyek. Desain mesin yang 

dibuat di desain dengan sesederhana mungkin demi menghemat 

biaya produksi. 

Berikut Desain Freeze Dryer yang akan di kerjakan : 
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Gambar 4.4 Desain freeze dryer 

Sumber : Kerja Praktek 2017 

Gambar 4.4 memperlihatkan sebuah desain Alat Freeze Dryer, 

bagian utama dari alat ini adalah tabung stainless yang dililit dengan 

pipa tembaga. Kemudian dibalut dengan armaflex untuk mencegah 

kondensasi. Alat tersebut nantinya akan dihubungkan dengan pompa 

vacuum pada bagian ball valve bawah. Lalu pipa yang melilit tabung 

dihubungkan dengan outdoor mesin freezer, agar dapat 

mendinginkan tabung stainless. 
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Gambar 4.5 Desain Cad Freeze Dryer 

 

Gambanr 4.5 menunjukan gambar pandangan dari desain freeze 

dryer. Gambar pandangan ini berfungsi untuk mempermudah dalam 

proses estimasi dan pengerjaan proyek nantinya. 

  

1.3 Penjadwalan Proyek 

Dalam Sebuah proyek Penjadwalan kerja proyek sangat menentukan untuk 

ketepatan penyelesaian suatu proyek. Dalam proyek ini metode yang 

digunakan dalam penjadwalan proyek adalah metode CPM. Penjadwalan 

proyek ini dimulai setelah diadakan observasi dan desain mesin, sehingga 

kegiatan yang akan dilakukan sudah dapat dijabarkan. Langkah Penjadawalan 

Proyek menggunakan Metode CPM menurut Heizer dan Render (2014) 

adalah sbb : 

1. Menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian kerjanya.  
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2. Membangun hubungan antara aktivitas-aktivitasnya. Memutuskan 

aktivitas yang harus dilakukan lebih dahulu dan aktivitas yang 

harus mengikuti aktivitas lain. 

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan 

aktivitas. 

4. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk setiap aktivitas.  

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini 

disebut jalur kritis.  

6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, 

penjadwalan, dan pengendalian proyek. 

 

4.3.1 Penguraian Kegiatan Proyek 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan, didapatkan 

penguraian kegiatan dalam proyek Freeze dryer dan hubungan 

antara aktivitas – aktivitas yang harus dilakukan. Penguraian kerja 

yang didapatkan adalah sbb : 
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Tabel 4.3Uraian kegiatan proyek 

Simbol Kegiatan 

Durasi 

(Hari) 

Kegiatan 

Pendahulu 

Kegiatan 

Selanjutnya 

A Estimasi 2   B 

B Belanja Part 4 A C,F,G,H 

C Potong Plat 3 B D 

D Rol Plat Menjadi Tabung 3 C E 

E Las Plat dan Pasang Ball Valve 3 D I 

F Buat Dudukan Tabung 3 B I 

G Potong Akrilik 2 B M 

H Rol Pipa Tembaga 2 B J 

I 
Pasang Tabung Pada Dudukan 

Tabung 3 E, F J,M 

J 
Pasang Rol Pipa Tembaga ke 

Tabung 3 H,I K,L 

K 
Pasang Pipa Tembaga ke Unit 

Outdoor Freezer 1 J O 

L Pasang Isolator ( Armaflex) 2 J O 

M 
Pasang tutup tabung Akrilk dan 

Ball Balve 1 G,J O 

N 
Konek Ball Valve Tabung ke 

Mesin Vacuum 1 L O 

O Trial 3 K,M,N   

Sumber : Kerja Praktek, 2017 

Dalam Tabel 4.1 terlihat urutan kegiatan yang diperlukan 

dalam pengerjaan proyek ini dan durasi waktu yang dibutuhkan. 
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 Setelah diketahui estimasi durasi waktu yang diperlukan 

kita dapat membuat time schedule  untuk mengetahui total waktu 

yang diperlukan, berikut Gant Chart Time Schedule proyek Freeze 

Dryer. 
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Tabel 4.4 Time schedule Proyek Freeze Dryer 

 

Sumber : Kerja praktek, 2017 
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Pada Tabel 4.2 terlihat estimasi waktu mulai pengerjaan dan 

selesainya proyek freeze dryer. Yaitu dimulai tanggal 4 Desember 

2017 dan selesai pada 11 januari 2018. 

4.3.2 Pembuatan Jaringan Kerja 

Pembuatan jaringan kerja digunakan untuk menentukan 

lintasan kritis dari proyek yang sedang dikerjakan. Pembuatan 

jaringan kerja dilakukan setelah kegiatan proyek di Uraikan dan 

diberi hubungan setiap kegiatanya. 

Cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian 

terdiri dari dua tahap, yaitu perhitungan maju (forward 

computation) dan perhitungan mundur (backward computation). 

4.3.2.1 Perhitungan Maju 

Langkah pertama dalam penentuan jalur kritis adalah 

perhitungan maju, Waktu mulai proyek di aktivitas A di 

berikan nilai 0 (awal) pada ES aktivitas A. Pada bagian ini, 

akan di isi bagian ES (early start) dan EF (early finish) setiap 

titik aktivitas, dimana dalam satu aktivitas EF=ES+Durasi dan 

ES suatu aktivitas adalah sama dengan EF aktivitas 

sebelumnya. 
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Gambar 4.6Hitungan Maju Proyek Freeze Dryer 

Sumber : Kerja praktek, 2017
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Pada gambar 4.6 sudah dilakukan perhitungan maju, 

sehingga didapat ES dan EF setiap kegiatan. Dari perhitungan 

maju didapat durasi Total proyek yaitu 27 hari kerja. 

4.3.2.2 Perhitungan Mundur 

Setelah dilakukan perhitungan maju, langkah selanjutnya 

adalah perhitugan mundur(backward pass).Perhitungan 

dilakukan dari dari aktivitas O mundur ke aktivitas A. Waktu 

akhir proyek di titik O di beri nilai 27 (durasi total proyek) 

pada LF aktivitas O. Pada bagian ini, akan kita isi bagian LF 

(latest finish) dan LS (latest start) setiap titik aktivitas, dimana 

dalam satu aktivitas LS=LF-Durasi dan LF suatu aktivitas 

adalah sama dengan LS aktivitas sesudahnya. Jika di suatu 

akhir titik aktivitas mempunyai lebih dari satu kemungkinan 

waktu LF, karena aktivitas ini mempunyai lebih dari satu 

aktivitas sesudahnya, maka akan di pakai yang terkecil 

nilainya. 
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Gambar 4.7  Hitungan Mundur Proyek Freeze Dryer 

Sumber : Kerja praktek, 2017 
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 Pada gambar 4.7 telah dilakukan perhitungan mundur dan 

didapatkan LS dan LF setiap kegiatan. 

4.3.2.3 Penentuan Jalur Kritis 

 Jalur kritis adalah  jalur terpanjang dari aktivitas-aktivitas 

proyek dimana waktu lebih (slack) aktivitas-aktivitas bernilai 0. 

 Perhitungan Slack dapat dilakukan dengan rumus S = LF – 

EF atau bisa dengan S = ES – EF. 

 

Tabel 4.5 Tabel perhitungan Slack 

kegiatan LF EF S 

A 2 2 0 

B 6 6 0 

C 9 9 0 

D 12 12 0 

E 15 15 0 

F 15 9 6 

G 23 8 15 

H 18 8 10 

I 18 18 0 

J 21 21 0 

K 24 22 2 

L 23 23 0 

M 24 9 15 

N 24 24 0 

O 27 27 0 

  Sumber : Kerja Praktek, 2017 

 

 Pada tabel 4.3 telah dilakukan perhitungan waktu slack 

pada masing – masing kegiatan dengan menggunakan waktu 

LF dan EF pada masing – masing kegiatan. 
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 Jalur aktifitas yang dapat dibuat dari gambar 4.7 adalah 

sbb : 

Tabel 4.6 Perhitungan Jalur terpanjang Aktivitas 

 

Sumber : Kerja Praktek 2017 

Pada tabel 4.4 telah dilakukan perhitungan durasi total dari 

dari sluruh kegiatan disetiap jalurnya dan didapatkan jalur 

terpanjang nya adalah jalur  dengan kegiatan A-B-C-D-E-I-J-L-

N-O dengan durasi total 27 hari kerja. 

 Berdasarkan  Perhitungan Tabel 4.3 dan 4.4 didapatkan 

jalur kritis dalam proyek Freeze Dryer , yaitu pada kegiatan A-

B-C-D-E-I-J-L-N-O dengan durasi total 27 hari kerja dan 

waktu Slacknya adalah 0 pada setiap kegiatan. Sehingga jalur 

kritisnya sudah dapat digambarkan dan di tandai denngan 

panah berwarna merah. Sedangkan panah yang berwarna hitam 

menggambarkan jalur normal atau kegiatan yang dapat ditunda 

pengerjaan atau penyelesaiannya dengan batas waktu tertentu. 

Berikut Gambar jalur kritis yang telah dipetakan yaitu Sbb : 
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Gambar 4.8  Jalur Kritis 

Sumber : Kerja praktek, 2017
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

3.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dalam kerja praktek ini adalah : 

1. Berdasarkan penguraian kegiatan kerja pada tabel 4.2 , durasi total proyek 

Freeze Dryer adalah 27 hari kerja. Yang dimulai tanggal 3 Desember 

2017 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2018. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dapat dilihat pada gambar 4.7 

maka didapatkan jalur kritis berada pada jalur A-B-C-D-E-I-J-L-N-O 

dengan durasi total proyek 27 hari kerja. 

3.2 Saran 

Saran yang bisa penulis berikan adalah : 

1. Untuk proyek ini sebaiknya setiap kegiatan yang berada pada lintasan 

kritis di kerjakan secepat mungkin agar penyelesaian proyek bisa tepat 

waktu. 

2. Untuk bisa menyelesaikan proyek menjadi lebih cepat dari estimasi 

waktu yang diberikan, maka pada kegiatan A – B – C – D – E – I – J – 

L – N – O, harus dipercepat pengerjaannya. Pada kegiatan ini harus 

selalu dijaga agar tidak terlambat dalam penyelesaian kegiatnnya. 

3. Untuk proyek selanjutnya sebaiknya selalu menggunakan penjadwalan 

proyek sesuai manajemen proyek, khususnya CPM agar kegiatan yang 

berada pada jalur kritis dapat di identifikasi. 

4. Selalu prioritaskan kegiatan yang berada pada jalur kritis, agar proyek 

bisa diselesaikan tepat waktu atau bahkan bisa menjadi lebih cepat 

diselesaikan. 
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