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ABSTRAK 

 

PT. Sumber Usaha Sukses adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

pada bidang kontraktor, kontruksi baja dan sipil yang berdiri pada tahun 2005 di 

Jakarta. Dalam usahanya ini belum menggunakan metode diagram network dalam 

menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selama ini perusahaan ini hanya 

menggunakan cara yang manual atau berdasarkan pengalaman untuk menentukan 

waktu atau durasi dan juga biaya yang dibutuhkan. Perusahaan ini sering kali 

mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karean waktu 

penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakatai sebelumnya, hal 

ini dikarenakan beberapa faktor terutama faktor cuaca yang tidak mendukung juga 

dikarenakan pengiriman bahan material yang sering terjadi keterlambatan saat 

pengiriman. 

Perusahaan kontruksi ini mendapatkan proyek pembangunan gedung 

kantor 2 lantai yang semula kegiatan proyek, penjadwalan pembangunan dan 

RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah dihitung secara manual atau secara 

umum dalam perhitungan perusahaan. Pada kesempatan kali ini untuk 

mengantisipasi adanya keterlambatan penyelesaian kontruksi perusahaan akan 

menghitung ulang penjadwalan proyek tujuannya untuk agar proyek dapat 

terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian awal 

mengingat kasus yang sering terjadi yaitu dengan adanya keterlambatan 

penyelesaian proyek pembangunan. Perhitungan atau penjadwalan akan dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis jaringan kerja CPM dan PERT dilakukan 

percepatan penjadwalan dengan cara analisis jalur kritis. Hasil yang diharapakan 

adalah dengan menggunakan metode ini pembangunan gedung kantor ini dapat 

terselesaiakan dengan tepat waktu serta tidak ada kemunduran dalam 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap proyek 

pembangunan gedung kantor 2 lantai ini dapat disimpulakn, Perbedaan utama 

dapat dilihat dari perhitungan metode yang digunakan CPM yaitu selama 114 hari 

dan dengan perhitungan PERT yaitu selama 118 hari. Durasi tersebut adalah 

merupakan waktu normal penyelesaian kegiatan. Penjadwalan untuk proyek ini 

adalah dengan menggunakan metode CPM karena memiliki total durasi lebih 

cepat dari metode PERT. Berdasarkan jaringan kerja CPM tersebut dilakukan 

percepatan jalur kritisnya total penyelesaian waktu normal 153 hari setelah 

dihitung dengan menggunakan metode CPM menjadi 114 hari dan dengan 

hitungan dalam jalur kritis kenaikan biaya menjadi Rp. 430. 135. 033,- 

 

Key : Metode Jalur kritis CPM (Critical Path Method) dan PERT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dalam kegiatan industri pada beberapa aspek memerlukan 

manajemen atau pengelolahan yang dituntut memiliki kinerja, kecermatanm 

keekonomian, keterpaduan, keceparan, ketepatan, ketelitian, serta keamanan yang 

tinggi dalam rangka memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan harapan, 

manajemen sebagai ilmu mengelola suatu kegiatan yang skalanya dapat bersifat 

kecil atau bahkan besar, mempunyai ukuran tersendiri terhadap hasil akhir. 

Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil yang dapat 

memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal ini 

kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta 

rencana durasi proyek dan progres waktu penyelesaian proyek.  Keberlangsungan 

suatu proyek ditentukan oleh tiga hal utama yaitu, perencanaan, penjadwalan, dan 

pengendalian (Husein, 2009). Perencanaan merupaka proses yang mengyangkut 

berbagai macam upaya yang dilakukan untuk mengatisipasi kecenderungan 

dimasa yang akan datang, aktivitas dari perencanaan memfokuskan pada tujuan, 

perencanaan memfokuskan pada kesuksesan dari suatu organisasi dalam jangka 

waktu pendek dan juga waktu panajang. Penjadwalan merupakan implementasi 

dari perencanaan yang bisa memberikan informasi mengenao jadwal rencana dan 

kemajuan proyek yang meliputi biaya, tenaga kerja, bahan material, peralatan 

kerja, durasi dan juga waktu penyelesaian proyek. Pengendalian, tujuan utama 
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dalam pengendalian adalah untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang 

munbkin bakal terjadi saat berlangsungnya proyek.  

Wujud dan sekala proyek beragam mulai dari proyek pembangunan 

produk, proyek rektrukturisasi, proyek pembangunan gedung, rumah hunian 

sederhana, hingga gedung pencakar langit. Semakin berkembangnya peradaban 

manusia semakin besar dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan 

penggunaan bahan-bahan, tenaga kerja dan teknologi yang semakin cangih dan 

terampil. Dapat kita ambil contoh sebuah proyek pembuatan gedung yang 

digunakan untuk kantor.  Pembangunan gedung tersebut memerlukan aktifitas 

yang kompleks dan memerlukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian  

yang ketat dan terstruktur. Aktifitas pengelolaan, pengawasan dan pengendalian 

suatu proyek diawali dengan sebuah perencanaan yang matang, dengan  

perencanaan yang detail dari segi manajemen proyek, penjadwalan, pengontrolan, 

dan rencana eksekusi, diharapkan dalam pelaksanaanya tidak akan menemui 

masalah yang serius.  

Pada awalnya pengertian proyek hanya sebatas persoalan investasi yang 

memerlukan jumlah uang yang relative besar. Kegiatan proyek dapat diartikan 

suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan 

alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang 

sasarannya telah digariskan dengan jelas. Dari pengertian proyek tersebut terdapat 

karakteristik dari proyek (Hary Purnomo, 2004) yaitu antara lain : 

1. Kegiatan proyek berlangsung sementara, artinya mempunyai waktu 

yang  jelas yaitu ada titik awal (staring poin) dan titik akhir(ending 

poin). 
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2. Kegiatan proyek harus diselesaikan berdasarkan anggaran yang telah 

ditentukan. Begitu pula dengan jadwal dan mutu yang sudah 

ditentukan terlebih dahulu. 

3. Meskipun terdiri dari berbagai macam kegiatan namun kegiatan 

proyek mempunyai satu tujuan khusus dalam penyelesaiannya. 

4. Kegiatan proyek hanya dihasilkan oleh system yang penerapannya 

tidak berulang(nonrutin). 

Salah  satu contoh bentuk proyek adalah proyek pembangunan gedung 

untuk kantor, pembangunaan gedung tersebut memerlukan aktifitas yang 

kompleks dan memerlukan pengolahan, pengawasan dan pengendalian yang ketat 

dan terstruktur. Aktivitas pengolahan, pengawasan dan pengendalian suatu proyek 

diawali dengan sebuah perancangan yang sangat matang, dengan perencanaan 

yang detail dari segi proyek, penjadwalan, pengontrolan dan rencana eksekusi 

diharapkan dalam pelaksanaannya tidak akan memenuhi masalah yang serius. 

Apabila suatu proyek tidak direncanakan dengan baik maka akibatnya dalam 

melaksanakan suatu proyek akan ditemui aktifitas yang cukup banyak yang saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Realita dilapangan menunjukan bahwa 

waktu penyelesaian sebuah proyek bervariasi, akibatnya perkiraan waktu 

penyelesaian suatu proywk tidak bisa dipastikan akan dapat ditepati. Tingkat 

ketpaan estimasi waktu penyelesaian proyek ditentukan oleh ketepatan perkiraan 

durasi setiap kegitan didalam proyek. selain ketepatan perkiraan waktu, penegasan 

hubungan antara kegiatan suatu proyek juga diperlukan sebuah perencanaan suatu 

proyek. Dalam mengestimasi waktu dan biaya di subah proyek dilakukan untuk 
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mengoptimalkan sumber daya yang ada serta meminimalkan resiko namun tetap 

mendapatkan hasil yang optimal. 

Dalam pembahasan ini PT. Sumber Usaha Sukses merupaka salah satu 

jasa kontaktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung kantor 2 lantai. 

Dalam usahanya PT SUS ini belum menggunakan metode diagram network dalam 

menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selama ini perusahaan ini hanya 

menggunakan cara yang manual atau berdasarkan pengalaman untuk menentukan 

waktu atau durasi dan juga biaya yang dibutuhkan. Perusahaan ini sering kali 

mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karean waktu 

penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakatai sebelumnya. Hal 

ini akan berdampak buruk bagi perusahaan diantaranya meperburuk image 

perusahaan yang terkesan tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai kontrak 

yang sudah disepakati. Selain itu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih 

banyak dengan tidak ketepatanya dalam menyelesaikan suatu proyek 

pembangunan. Faktor penyebab ketidakpastian durasi tersebut diantaranya yaitu 

produktivitas pekerja, cuaca yang buruk, keterlambatan dalam pengiriman bahan 

material yang dipesan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh schedul proyek yang 

sudah pernah terjadi 
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Tabel 1.L Contoh Schedule Pekerjaan Rencana Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contoh Schedule awal yang direncanakan                  
Schedule Kerja                         
HAL : Perencanaan Kerja Pembangunan Kantor                

                          

No.  Keterangan 
Agustus September Oktober November Desember Januari 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Pek. Awal                                                 

2 Pek. Pondasi                                                 

3 
Pek. Kontruksi 

Baja 
                                                

4 Pek. Cor Lantai                                                 

5 
Pek. Dinding 

Bata                                                 
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Tabel 1.L Contoh Schedule Akhir Penyelesaian Proyek 
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Tabel tersebut merupakan contoh awal dari penjadwalan / schedul yang 

dibuat oleh perusahaan yang sudah disepakati sejak awal sebelum berjalannya 

pekerjaan. Namun pada kenyataan proyek pembangunan tersebut mengalami 

kemunduran dalam penyelesaiannya, hal ini bisa berdampak buruk terhadap 

perusahaan juga dalam pengeluaran biaya dan bahan material. 

Pada tabel 1.2 adalah salah satu contoh schedule kerja yang sudah 

disepakati dalam pembangunan tetapi pada kenyataan yang terjadi pengerjaan 

proyek melebihi durasi waktu yang sudah ditentukan awal. masalah ini bisa dilihat 

dari tabel 1.1 dan 1.2 bahwa pengerjaan cor lantai mengalami kemunduran waktu 

yang sangat panjang, setelah ditelusuri ini dikarenakan cuaca yang kurang 

mendukung untuk pengecoran lantai jadi harus menunggu waktu yang tepat untuk 

dilakukan pekerjaan cor lantai ini.  

Dalam suatu kondisi pemilik proyek bisa saja menginginkan proyek 

selesai lebih awal dari rencana semula atau karena faktor eksternal sperti cuaca 

yang tidak baik, atau proyek memiliki perkembangan yang buruk sehingga 

implementasi proyek tidak seperti yang direncanakan, atau dapat dikatakan 

kemajuan proyek lebih lambat.  

Perusahaan kontruksi ini mendapatkan proyek pembangunan gedung 

kantor 2 lantai yang semula kegiatan proyek, penjadwalan pembangunan dan 

RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah dihitung secara manual atau secara 

umum dalam perhitungan perusahaan. Pada kesempatan kali ini untuk 

mengantisipasi adanya keterlambatan penyelesaian kontruksi perusahaan akan 

menghitung ulang penjadwalan proyek tujuannya untuk agar proyek dapat 

terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian awal 
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mengingat kasus yang sering terjadi yaitu dengan adanya keterlambatan 

penyelesaian proyek pembangunan. Perhitungan atau penjadwalan akan dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis jaringan kerja CPM dan PERT dilakukan 

percepatan penjadwalan dengan cara analisis jalur kritis. Hasil yang diharapakan 

adalah dengan menggunakan metode ini pembangunan gedung kantor ini dapat 

terselesaiakan dengan tepat waktu serta tidak ada kemunduran dalam 

penyelesaiannya. 

Berikut adalah kegiatan pelaksanaan proyek dan RAB yang sudah dihitung 

sebelumnya : 

Tabel 1.3 Kegiatan Proyek dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

No. Keterangan Aktivitas Duration  Anggaran Biaya  

1 Pendahuluan A 14 
                     

20,440,000  

2 Pekerjaan Tanah B 6 
                     

35,000,000  

3 Pekerjaan Struktur Bawah C 7 
                     

26,800,000  

4 Pekerjaan Pondasi D 14 
                     

77,825,670  

5 Pekerjaan Pile Cap E 14 
                     

53,203,100  

6 Pekerjaan Struktur Atas F 14 
                     

27,875,000  

7 Pekerjaan Dinding Pagar G 8 
                     

11,900,000  

8 Pekerjaan Lantai 1 H 10 
                     

55,870,000  

9 Pekerjaan Lantai 2 I 8 
                     

50,544,000  

10 
Pekerjaan Atap, Dinding, 

Kusen 
J 10                      

27,670,000  

11 Pekerjaan Elektrical, Plafond K 10 
                       

8,190,000  

12 Elektrikal Plafond Lantai 1 L 14 
                       

5,460,000  

13 Elektrikal Plafond Lantai 2 M 10 
                       

3,200,000  

14 Finishing N 14 
                     

10,760,000  

Total  153 
                   

414,737,770  

Sumber : Data Perusahaan 
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Tabel 1.4 Schedule Rencana Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Keterangan Aktivitas 
Agustus September Oktober November Desember 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Pendahuluan A                                         

2 Pekerjaan Tanah B                                         

3 Pekerjaan Struktur Bawah C                                         

4 Pekerjaan Pondasi D                                         

5 Pekerjaan Pile Cap E                                         

6 Pekerjaan Struktur Atas F                                         

7 Pekerjaan Dinding Pagar G                                         

8 Pekerjaan Lantai 1 H                                         

9 Pekerjaan Lantai 2 I                                         

10 
Pekerjaan Atap, Dinding, 

Kusen 
J 

                                        

11 
Pekerjaan Elektrical, 

Plafond 
K 

                                        

12 
Elektrikal Plafond Lantai 

1 
L 

                                        

13 
Elektrikal Plafond Lantai 

2 
M 

                                        

14 Finishing N                                         
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah penentuan jalur kritis pada 

proyek pembangunan kantor 2 lantai pada PT. XYZ menggunakan metode CPM 

dan PERT serta perhitungan kenaikan biaya pada jalur kritis. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang membahas mengenai 

Penjadwalan proyek yaitu : 

1. Menentukan jalur kritis pada proyek pembangunan kantor 2 lantai pada 

proyek XYZ menggunakan metode CPM dan PERT. 

2. Menentukan kenaikan biaya pada jalur kritis dalam proyek 

pembangunan kantor 2 lantai. 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam pembahasan penelitian ini agar penyusunan dan pembahasan tugas 

akhir ini dapat terarah dan bisa dipahami maka dilakukan pembatasan masalah 

dan asumsi-asimsi yang digunakan sebagai berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam membuat jaringan kerja hanya 

menggunakan metode CPM-PERT. 

2. Mesin-mesin yang diperlukan dalam keadaan baik dan siap pakai dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan, artinya mesin-mesin yang dibutuhkan 

tidak terganggu saat dibutuhkan 

3. Study kelayakan proyek dan aspek hukum tidak dibahas 

4. Faktor lingkungan yang mempengaruhi jalannya proyek dianggap konstan 
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5. Bahan dan material dapat diperoleh dengan mudah dipasarkan, sehingga 

tidak akan menghambat pelaksanaan proyek 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini susunannya berdasarkan suatu 

sistematika penulisan  yang secara garis besar sudah digambarkan sebagai berikut: 

BAB I –  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II –  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang konsep dan dasar teori manajemen 

proyek, penjadwalan proyek, aspek-aspek manajemen proyek, 

karakteristik dan siklus proyek. 

BAB III –  Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menjeklaskan mengenai jenis penelitian. 

Prosedur dan teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan 

analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini. 

BAB VI –  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini menguraikan tentang analisis data, struktur organisasi 

perusahaan dan proyek, perkiraan setiap waktu kegiatan dan 

perkiraan biaya proyek. 

BAB V –  Hasil dan Analisis 

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data, 

dalam bab inilah yang akan menjelaskan tentang pengolahan serta 

analisis data dalam penelitian ini. 
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BAB IV –  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdapat kesimpulan terakhir dari seluruh hasil pengamatan 

yang telah dilakukan, dalam bab ini juga terdapat saran yang 

nantinya dapat dikembangkan untuk proyek pembangunan 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian proyek 

 Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran 

yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode tertentu dengan 

menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas. Pada umumnya proyek 

melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan aktivitsnya dan sponsor 

utama proyek biassanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif 

untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. 

 Menurut (Soeharto,1999) manajemen proyek yaitu : 

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatansementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang 

kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. 

Ir. Abrar Husen, MT “Manajemen Proyek” bisa di katakana perencanaan, 

penjadwalan, dan pengendalian proyek, mendefinisikan : 

Manajemen proyek adalah suatu ilmu pengetahuan tentang senu 

memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-

sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran 

yang efektif dan efisien. 
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Adapun proses manajemen proyek dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Proses Manajemen Proyek (Husen, 2008) 

 Dari gambar 2.1 dapat diuraikan bahwa proses manajemen proyek dimulai 

dari kegiatan perencanaan hingga pengendalian yang didasarkan atas input-input 

seperti tujuan dan sasaran proyek, informasi dan data yang digunakan, serta 

penggunaan sumber daya yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. 

 Pada umumnya manajemen proyek ada riga kendala utama yang saking 

berketergantungan dalam suatu proyek yaitu yang sering disebut dengan segitiga 

manajemen proyek diantaranya adalah Waktu, Biaya dan Lingkup. Kertiganya 

tersebut merupakan keseimbangan untuk menentukan kualitas proyek yang akan 

dilaksanakan. Agar proyeknya berhasil manajer proyek harus mempertimbangkan 

hal berikut : 

1. Pertama, ruang lingkup pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai bagian 

dari proyek tersebut, serta produk dan layanan atau hasil apa yang 

diinginkan oleh pelanggan (sponsor) yang dapat dihasilkan dalam suatu 

proyek 

INPUT

- Tujuan

- Sasaran

- Informasi data

- Sumber daya

FUNGSI 
MANAJEMEN 
PROYEK

- Perencanaan

- Pengorganisasian

- Pelaksanaan

- Pengendalian

OUTPUT

(OPTIMASI 
KINERJA PROYEK)

- Biaya

- Mutu

- Waktu

- Safety /  K3
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2. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek 

3. Ketuga, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. 

Berbeda dengan definisi H. Kerzner (dikutip oleh Soeharto, 1999). PMI 

(project menajemen institute) (dikuti oleh soeharto, 1999), meggemukakan 

definisi menajemen proyek sebagai : 

Manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan 

memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari mnanusia 

material dengan menggunakan teknik pengelolahan modern untuk 

mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu ruang lingkup, mutu, 

jadwal dan biaya, serta memenuhi keinginan para stake holder. 

Menurut siswanto (2007), dalam manajemen proyek, penentuan waktu 

penyelesaian kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan awal yang sangat penting 

dalam proses perencanaan karena penentuan waktu tersebut akan menjadi dasar 

bagi perencanaan yang lain, yaitu : 

a. Penyusunan jadwal (seheduling), anggaran (budgeting), kebutuhan sumber 

daya manusia (manpower planning), san sumber organisasi yang lain. 

b. Proses pengendalian (controlling), manajemen proyek meliputi tiga fase 

(Heizer dan Reder, 2005), yaitu : 

1. Perencanaan (fase ini mencangkup penataan sasaran, mendefinisikan 

proyek, dan organisasi tim_nya) 

2. Penjadwalan (fase ini menghubungan orang, uang, dn bahan untuk 

kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu 

dengan yang lainnya) 
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3. Pengendalian (fase ini mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan 

anggaran. Perusahaan juga m erevisi atau mengubah rencana dan 

menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat 

mempengaruhi kebutuhan waktu dan biaya). 

(Handoko, 1999) menyatakan tujuan manajemen proyek adalah sebagai 

berikut: 

a. Tepat waktu (on time) yaitu eaktu atau jadwal yang merupakan salah 

satu sasaran utama proyek, keterlambatan akan mengakibatkan 

kerugian, seperti penambahan biaya, kehlangan kesempatan produk 

masuk pasar. 

b. Tepat anggaran (on budget) yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

c. Tepat spesifikasi (on specification) dimana proyek harus ssuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan. 

 Menurut Evianto (2005) manajemen proyek adalah semua perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) 

hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat 

waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.  

2.1.1 Karakteristik dan Siklus Proyek 

 Timbulnya suatu proyek dalam kurun waktu yang dibatasi, biaya dibatasi 

dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak karena tuntutan 

pengembangan dan tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi dari suatu lokasi atau 

daerah tertentu.  
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 Proyek biasanya difasilitasi oleh pemerintah atau dapat juga 

dilatarbelakangi semata-mata oleh manfaat ekonomis, yang biasanya dilakukan 

oleh sector wisata. Masing-masing proyek biasanya berkarakter tersendiri dalam 

hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, serta produk akhir. Untuk lebih 

jelasnya berikut ini uraian dari beberapa jenis proyek berdasarkan komponen awal 

dan akhir, antara lain : 

1. Proyek kontrsuksi 

Kegiatan utamanya dalah studi kelayakan desing engineering, pengadaan 

dan kontruksi. Proyek kontruksi merupakan gabungan dari sumber daya 

dan modal /  biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi untuk 

mencapai sasaran dan tujuan. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini 

adalah sumber daya manusia, material, dan peralatan. Hasil dari kegiatan 

ini berupa pembangunan jembatan, gedung, perkantoran, pabrik, dan 

sebagainya. Yang biasanya menyerap kebutuhan sumber daya yang besar 

serta dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. 

2. Proyek industri manufaktur 

Kegiatan utama dari kegiatan ini adalah design engineering, 

pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba 

terhadap produk serta pemasaran.  

3. Proyek penelitian dan pengembangan  

Kegiatan utamanya adalah proyek ini melakukan penelitian dan 

pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Proses 

oelaksanaan serta lingkuo kerja yang dilakukan mengalami perubahan 

untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir proyek. Tujuan proyek dapat 
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berupa memperbaiki atau meningkatkan produk, pelayanan, atau metode 

produksi. 

4. Proyek padat modal 

Jenis proyek ini diartikan berdasarkan komponen kegiatan saja, tetapi 

lebih kepada jumlah dana yang digunakan dengan jumlah yang cukup 

besar. Proyek padat modak tidak selalu berarti padat tenaga kerja, namun 

dapat daja proyek dangan teknologi tinggi yang membutuhkan biaya yang 

besar dengan tenaga kerja secukupnya. Sebagai contoh adalah proyek 

pembebasan lahan, pembelian material, dan peralatan dengan jumlah 

besar, membangun fasilitas produksi dan lainnya. 

5. Proyek pembangunan produk baru 

Proyek ini merupakan gabungan anrata proyek penelitian pengembangan 

dengan proyek padat modal, lalu dilanjutkan dengan mendirikan unit 

percobaan dalam bentuk pilot plan. Setelah di uji coba berhasil dan dapat 

diproduksi secara masal, dilanjutkan dengan proyek padat modal unruk 

membangun fasilitas produksi sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. 

6. Proyek Pelayanan Manajemen 

proyek ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan spesifik satu perusahaan 

dimana produk akhirnya berupa jasa atau dalan bentuk non fisik. Laporan 

akhir dari proyek dapat dipakai oleh perusahaan pemilik proyek sebagai 

rekomendasi untuk pedoman pelaksanaan, standar operasional prosedur 

dari suatu pekerjaan. Contoh jenis proyek ini adalah proyek 

pengembangan system informasi perusahaan, perbaikan efisiensi kinerja 

perusahaan, dan sebagainya. 
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7. Proyek Infrastruktur 

proyek ini berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas 

dala hal pemasaran transportasi, pembangunan waduk tenaga listrik, 

pengairan sawah, sarana intalasi telekomunikasi dan penyediaan sumber 

air minum. Biasanya proyek ini padat modal dan padaat karya yang 

mendapat bantuan pinjaman dari donatur louar negeri dengan pinjaman 

jangka panjang, yang pembayarannya serta pengelolaan dana dilakukan 

oleh pemerintah atau dapat juga dengan investasi pihak swasta kemudian 

pemerintah memberi konesesi. 

Setiap proyek memiliki tujuan khusus, dan dalam proses pencapaian 

tujuan tersebut ada 3 (tiga) konstrain yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan 

Trade-off Triangle atau Triple Constraint. Triple Constraint adalah usaha 

pencapaian tujuan yang berdasarkan 3 (tiga) batasan beikut : 

a. Tepat Biaya, proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi 

anggaran, baik biaya setiap item pekerjaan, periode pelaksanaan maupun 

biaya total sampai akhir proyek. 

b. Tepat Waktu, proyek harus dikerjakan dengan waktu sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan proyek (schedule) yang telah direncanaka, yang direncanakan, 

yang ditunjukkan dalam bentuk prestasi pekerjaan (wrok Progress).  

c. Tepat Mutu, mutu produk atau disebut sebagai kinerja (Performance), 

harus memenuhi spesifikasi dan kriterua dalam taraf yang disyaratkan oleh 

pemilik. 
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Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan 

proyek yang serring diasosialisaikan sebagai sasaran proyek. manajemen proyek 

dikatakan baik jika sasaran tersebut tercapai. 

2.1.2 Ciri-ciri proyek  

Berdasarkan pengertian diatas, ciri-ciri proyek antara lain : 

a. Memiliki tujuan tertentu yang berupa hasil kerja akhir. 

b. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatife pendek. 

c. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran dan 

biaya, dan mutu hasil akhir. 

d. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang . 

e. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumennya. 

2.1.3 Jenis-jenis proyek 

Menurut soeharto (1999). Proyek dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Proyek engineering kontruksi 

Terdiri dari pengkajian kelayakan, seain engineering pengadaan, dan 

kontruksi 

b. Proyek engineering manufaktur 

Dimaksudkan untuk produk barum meliputi pengembangan produk 

manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasional produk yang 

dihasilkan. 

c. Proyek penelitian dan pengembangan 

Proyek ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan 

dalam rangka menghasilkan produk tertentu. 

d. Proyek pelayanan menajemen 
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Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, 

tetapi laporan akhir, misalnya merancang system informasi menajemen 

e. Proyek capital 

Proyek ini merupakan proyek yang berkaitan dengan penggunaan dana 

capital untuk investasi 

f. Proyek radio-telekomunikasi 

Bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat 

menjangkau area yang luas dan biaya yang minimal. 

g. Proyek konservasi bio-diversity 

Proyek ini merupakan proyek yang berkaitan dengan usaha pelestarian 

lingkungan 

2.2 Penjadwalan Proyek  

Suatu proyek memerlukan penjadwalan (scheduling), yaitu pengalokasian 

waktu yang tersedia untuk melaksanakan tiap-tiap pekerjaan, dalam rangka 

menyelesaikan suatu proyek sehingga tercapai optimal dengan 

mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penjadwalan megikuti perkembangan 

proyek dengan berbagai permasalahan. Proses monitoring serta updating selalu 

dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi 

sumber daya dan penentapan durasi sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. 

Secara umum, penjadwalan proyek mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan / kegiatan mengenai 

batasan-batasan waktu untuk memulai dan mengakhiri tiap pekerjaan 

b. Memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan 
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c. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, dengan harapan 

proyek dapat terselesaikan sebelum waktu yang sudah ditetapkan. 

d. Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. 

Penjadwalan adalah berfikir secara mendalam melalui berbagai persoalan-

persoalan, menguji jalur-jalur yang logidm serta menyusun berbagai macam tugas 

yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap, dan menuliskan bermacam-mavam 

kegiatan dalam rangka yang logis dan rangkain waktu yang tepat ( Syafiridin, 

2006 ). Penjadwalan meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh 

kegiatan/pekerjaan yang dilakukan. Pada tahap ini diputuskan berapa lama tiap 

kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa besar biaya yang harus 

dikeluarkan. 

Dalam kenyataannnya, prosedur penjadwalan melalui proses estimasi 

mengandung unsur ketidak pastian. Hal ini sesuai dengan karakteristik proyek 

kontruksi, yaitu tingkat resiko yang tinggi terhadap setiap perubahan yang terjadi, 

baik perubahan sistem politik, cuaca, ketergantungan buruh, krgagalan kontruksim 

ketergantungan pihak lain, dan lain sebagainya. 

Untuk mengantisipasi ketidak pastian dari durasi penjadwalan 

dikembangkan metode penjadwalan dengan mempertimbangkan ketidak pastian 

tersebut. Ada 2 (dua) cara pendekatan penjadwalan dengan ketidak pastian, yaitu : 

1. Pertama adalah mengabaikan ketidakpastian durasi, digunakan 

penjadwalan dengan ekspektasi durasi (most likely). Kerugian dari cara 

ini adalah schedule yang bersifat optimistik, penggunaan duraso 

tunggal akan menghasilkan schedule yang kaku (inflexible schedule), 
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sehingga dibutuhkan  monitoring dan  updating secara kontinyu (terus-

menerus) secara ketat. 

2. Cara kedua yaitu dengan memasukan kontingensi (Contigency) dengan 

tujuan menghindari schedule yang terlalu optimis.  

2.2.1 Metode Penjadwalan Proyek 

Ada beberapa metode penjadwwalan proyek yang digunakan untuk 

mengelola waktu dan sumber daya proyek. masing-masing metode mempun yai 

kelebihan dan kekurangan. Pertimbangan penggunaan metode-metode tersebut 

didasarkan atas kebutuhan dan hasil yang diinginkan dicapai terhadap kinerja 

penjadwalan. Kinerja waktu akan berimplikasi terhadap kinerja buaya, sehingga 

proyek secara keseluruhan. Oleh karena vaeiable-variable yang 

memperngaruhinya juga garus dimonitor, misalnya mutu, keselamatan kerjam 

ketersediaan peralatan dan bahan material, serta stakeholder proyek yang terlibat. 

Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula, maka akan dilakukan 

evaluasi dan tindakan korekso agar proyek tetap pada kondisi yang diinginkan. 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Jadwal 

Tujuan dari perencanaan penjadwalan proyek adalah : 

1. Mempermudah perumusan maslah proyek 

2. Menentukan metode atau cara yang sesuai 

3. Kelancaran kegiatan terorganisir 

4. Mandapatlan hasil yang optimum 

Manfaat dari perencanaan tersebut bagi proyek adalah : 

1. Mengetahui keterkaitan anatr kegiatan 

2. Menegetahui kegiatan yang perlu menjadi perhatian (kegiatan kritis) 



24 
 

3. Mengetahui dengan jelas kapan memulai kegiatan dan kapan harus 

meyelesaikannya. 

2.2.3 Pengendalian Jadwal 

Peraturan perincian yang diperlukan untuk melaksanakan rencana itu 

dimulai dengan taraf desain, diberikan pada waktu pemberian kontrak, kemudian 

digunakan sebagai penegendalian sewajtu pembelian subkontrak. Diperlukan 

revisi setiap kali sebuah laporan data tiap bulan dibuat, perencanaan dan 

penjadwalan merupakan bagian dari penyusunan biaya intergral. 

Adapun untuk menyusun pengendalian jadwal yang akan dilaksanakan dalam 

suatu pekerjaan yaitu : 

1. Tanggal akhir yang akan ditetepkan 

2. Tanggal akhir yang ditetapkan oleh pasar 

3. Jadwal ditetapkan oleh klien 

4. Memakai jaringan berdasarkan atas lohika ketergantungan pekerjaan dan 

sumber daya 

5. Pertimbangan untuk persyaratan khusus 

6. Memakai kualitas biaya besar 

7. Memakai kuantitas produktifita untuk mendapatkan schedule 

2.3 Metode Penjadwalan Network Planing 

Netwoek Planning metode ini dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah 

besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini relatif 

lebih sulitm sehubungan dengan kegiatan jelas dan dapat memperlihatkan 

kegiatan kritis. Dari informasi network planning monitoring serta tindakan koreksi 

kemudian dapat dilakukan, yakni dengan memperbarui jadwal.  
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2.4 PERT/CPM 

Teknik evaluasi dan usulan program (Evaluation And Review Technique-

PERT) dan metode jalur kritis (Critical Path Method-CPM), dikembangkan 

ditahun 1950-an untuk membantu penjadwalan, memonitor dan mengendalikan 

pekerjaan besar dan kompleks. 

PERT dan CMP keduanya mengikuti lima langkah dasar : 

1. Mendefinisikan kegiatan yang dilakukan dan menyiapkan struktur 

pekerjaan terperinci (WBS)  

2. Membangun hubungan antar kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang 

harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus mengikuti yang lain. 

3. Menggambarkan jaringan kerja yang menghubungkan keseluruhan 

kegiatan. 

4. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur 

kritis 

5. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan 

penegendalian pekerjaan secara menyeluruh. 

Langkah ke-5 menentukan jalur kritis, menentukan jalur kegiatan yang 

akan menunda kegiatan, kecuali jika dapat disilesaikan tepat waktu untuk 

mengidentifikasi kegiatan yang kurang penting dan melakukan perencanaan 

ulang, penjadwalan ulang dan pengalokasian tenaga kerja dan biaya dilakukan. 

Meskipun PERT dan CPM berbeda pada beberapa hal dalam kontruksi 

jaringan, tujuan keduanya sama. Analisa yang dilakukan oleh kedua teknik ini 

sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah bahwa PERT menggunakan tiga 

perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Waktu ini digunakan untuk menghitung 
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nilai yang diharapkan dan penyimpangan standar untuk kegiatan tersebut. CPM 

membuat asumsi bahwa waktu kegiatan hanya diperlukan suatu faktor waktu 

untuk setiap kegiatan.  

2.4.1 Perbedaan antara PERT dan CPM 

Metode lintasan kritis CPM (Critical Path Method) pada tahun 1985 

ditemukan oleh perusahaan bahan kimia Du Pon Company Amerika, dalam 

pemecahan kesulitan-kesulitan proses fabrikasi. Pada dasarnya metode ini 

berbentuk diagram network  yang hampir sama dengan PERT. 

Perbedaan mendasarnya adalah dalam waktu. CPM dapat memperkirakan 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan dan dapat 

menentukan prioritas kegiatan yang harus mendapat perhatian poengawasan yang 

cermat agar kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Metode ini lebih 

dikenal dengan istilah lintasan kritis karena dengan metode ini akan dibentuk jalur 

atau lintasan yang memerlukan perhatian khusus. 

Menurut Handoko (2000 : 404), dalam proses identifikasi jalur kritis ada  

beberapa istilah atau pengertian yang digunakan, yaitu sebgai berikut : 

a. Earliest Start Time (ES) 

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

memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan 

urutan pengerjaan. 

b. Lates Start Time (LS) 

Waktu paling lambat untuk memulai suatu kegiatan tanpa penundaan 

keseluruhan proyek. 

c. Earliest Finish Time (EF) 
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Waktu paling awal kegiatan dapat diselesaikan, atau sama dengan ES 

+ waktu kegiatan yang diharapakan. 

d. Lates 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. 

 Langkah-langkah pembuatan CPM (Critical Path Method) menurut 

Mahendra (2004), yaitu sebagai berikut : 

a. Pahami urutan (seqience) dari masing-masing kegiatan atau pekerjaan 

tersebut fan kebergantungannya (interdependensinya) antara masing-

masing kegiatan / pekerjaan yang bersangkutan 

b. Rangkaian suatu jaringan aturan atau persyaratan seperti yang telah 

dijelaskan.  

c. Ingat kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan lain dan mana yang 

merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. 

d. Jika jumlah macam kegiatan atau wrok items-nya sedemikian banyak 

jumlahnya hingga ratusan, untuk memudahkan penyusunan. CPM 

(Critical Path Method) bisa dikerjakan dengan mengikuti urutan pekerjaan 

dari masing-masing kelompok pekerjaan (work items group). 

e. CPM (Critical Path Method) dari work items group yang telah jadi 

kemudian digabungkan dengan CPM (Critical Path Method) detail work 

items group yang juga dibuat sendiri. 

f. CPM (Critical Path Method) gabungan merupakan CPM (Critical Path 

Method) lengakap atas seluruh kegiatan /  pekerjaan. 
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Tujuan lintasan kritis untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan 

yang tingkat kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan sehingga setiap 

saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan penyelenggara proyek 

apabila kegiatan terlambat. 

Dalam operasionalnya CPM (Critical Path Method) adalah suatu metode 

dengan menggunakan diagram anak panah untuk menentukan lintasan kritis 

sehingga disebut juga metode lintasan kritis. CPM (Critical Path Method) 

menggunakan satu angka estimasi durasi kegiatan yang tertentu (deterministik). 

Adapun bentuk CPM (Critical Path Method) tampak pada gambar 2.2  

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 2.2 Bentuk CPM (Critical Path Method) 

(Sumber : Schroeder, 1996) 

 

Keterangan : 

 Simbol Peristiwa/kejadian/event 

• Menunjukksn titik waktu mulainya/selesainya suatu 

kegiatan dan tidak mempunyai jangka waktu. 

Simbol kegiatan (activity) 

• Kegiatan membutuhkan jangka waktu (durasi) dan 

sumber daya 

simbol kegiatan semu (dummy)  

• Kegiatan berdurasi nol, tidak membutuhkan sumber 

daya 

Even (node) 

terdahulu 

Kegiatan 
Even (node) 

berikut 

Durasi  
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2.5  Percepatan (Crashing Program) 

Proses memoercepat kurun waktu suatu proyek disebut cashing program. 

Dalam menganalisis proses tersebut digunakan asumsi sebagai berikut (Soeharto, 

1999) : 

1. Jumlah sumber daya yang tersedia tidak merupakan kendala. Ini berarti 

dalam menganalisis program mepersingkat waktu, akternatif yang akan 

dipilih tidak dibatasi oleh ketersediaan sumber daya. 

2. Bila diinginkan waktu pennyelesaian kegiatan lebih cepat dengan 

lingkup yang sama, maka keperluan sumber daya akan bertambah. 

Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, material, peralatan atau 

bentuk lain yang dapat dinyatakan dalam sejumlah dana. 

Jadi tujuan dari mempersingat waktu adalah memperpendek jadwal 

penyelesaian kegiatan atau proyek dengan kenaikan biaya minimal. Proses 

meperpendek waktu kegiatan dalam jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada 

jalur kritis, sehingga waktu penyelesaian total dapat dikurangi sebagai crashing 

proyek (Haizer dan Render, 2009). 

Untuk meganalisis lebih lanjut hubungan antara waktu dan biaya suatu 

kegiatan didefinisikan sebagai berikut (Soeharto, 1999) : 

1. Kurun waktu normal (Normal Duration -  Dn), adalah kurun waktu 

yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sampai selesai, dengan cara 

yang efisien tetapi di luar pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha-

usaha khusus lainnya sepertu menyewa peralatan yang lebih cangih.   

2. Biaya Normal (Normal Cost – Cn), adalah biaya langsung yang 

diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. 

3. Kurun waktu dipersingkat (Crash Duration – Dc), adalah waktu 

tersingkat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang secara teknis masih 

mungkin, disini dianggap sumber daya bukan merupakan hambatan. 

4. Biaya untuk waktu dipersingkat (Crash Cost – Cc), adalah jumlah biaya 

langsung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu 

tersingkat. 
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Gambar 2.3 hubungan Waktu-Biaya untuk suatu kegiatan 

(Sumber : Soeharto, 1999) 

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti grafik Gambar 

2.3. Titik A menunjukkan titik normal, sedangkan B adalah titik dipersingkat. 

Garis yang menghubungkan kedua titik (A dan B) disbut kurva waktu-biaya. 

Menurut Soeharto (1999), jika diketahui bentuk kurva waktu dan biaya suatu 

kegiatan, artinya dengan mengetahui berapa slope atau sudut kemiringannya, 

maka bisa dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat waktu suatu hari 

dengan rumus:  

 Biaya dipercepat – Biaya Normal 

Slope Biaya =  

   Waktu dipercepat – Waktu Normal  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan CPM 

(Critical Phat Method) dan PERT. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis 

& Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

1.  Salifu Katara and 

S.K. Amponsah 

2013 

Project Planning and 

Scheduling, the Critical Path 

Method Approach. BUI 

Power Project as a Case 

Study 

 

Analisis data adalah jaringan 

berbasis dan penggunaan dibuat 

dari perangkat lunak Lingo dan 

GenStat dalam memecahkan 

masalah pemrograman linier dan 

melakukan beberapa tes Statistik 

masing-masing. Analisa sensitivitas 

dan perbaikan untuk menggunakan 

berbagai metode kontinyu juga 

tampak di bisa bertemu dengan 

nilai optimal. 
2.  Peter Stelth 

(MSc), Professor 

Guy Le Roy 

(PhD) 

(2008) 

Projects’ Analysis through 

CPM (Critical Path Method) 

CPM, suatu teknik untuk 

menganalisis proyek-proyek 

dengan menentukan urutan 

terpanjang tugas (atau urutan 

tugas dengan sedikit kendur) 

melalui jaringan proyek 

Organisasi saat ini juga semakin 

menggunakan tim manajemen 

proyek virtual. Mereka pengadaan 

keahlian dan bahan dari seluruh 

penjuru dunia.  

 

3.  Bolivar A. Senior 

(2009) 

Critical Path Method 

Implementation Drawbacks: 

A Discussion Using Action 

Theory 

CPM diidentifikasi sebagai 

prototipikal 

penerapan model Permusyawaratan 

Aksi, dengan keterbatasan intrinsik 

dari model ini. Mungkin 

perbaikan difokuskan pada integrasi 

fitur mirip dengan model Aksi 

Situated, yang 

lebih responsif terhadap dinamika 

proyek konstruksi. 

4.  N. Ravi Shankar 

and B. Pardha 

Saradhi 

(2011) 

Fuzzy Critical Path Method in 

Interval-Valued Activity 

Networks 

Metode Critical Path (CPM) secara 

luas digunakan dalam penjadwalan 

proyek dan 

pengendali. Dalam masalah 

penjadwalan proyek konvensional, 

angka renyah digunakan untuk 

kali kegiatan. Namun dalam 

kenyataannya, dalam lingkungan 

yang tidak tepat dan tidak pasti, itu 

adalah 

asumsi yang tidak realistis. 

5.  Kusnindiarta Eka 

Sukma, Supani 

Hardjo Diputro, 

dan I Putu 

PERMODELAN 

SCHEDULE DAN COST 

PADA PEKERJAAN 

KONSTRUKSI DI PROYEK 

Perencanaan dan pengendalian 

waktu merupakan salah satu 

indikator yang pentingdalam 

mengukur kinerja proyek. 
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Artama Wiguna PEMBANGUNAN JALAN 

TOL SURABAYA – 

MOJOKERTO SEKSI IV 

Perencanaan dengan menggunakan 

sistem determinasi banyak di 

aplikasikan dalam proyek. 

Permasalahannya adalah sistem ini 

tidak mengakomodasi adanya 

ketidak pastian (uncertainty) yang 

terjadi di proyek, sehingga 

diperlukan suatu sistem 

perencanaan penjadwalan dengan 

mengalokasikan adanya 

ketidakpastian. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Mulai 

Perumusan Masalah 

Tujuan Masalah Batasan Masalah 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Perhitungan Metode 
CPM dan PERT 

Pembuatan Jaringan 
Kerja CPM dan PERT 

Penentuan Jalur Kritis 
Metode CPM dan PERT 

Penyelesaian Masalah 

Selesai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan  masalah yang dikemukakan, pengolahan waktu yang tidak 

efisien menyebabkan penyelesaian suatu kegiatan tidak berjalan sesuai dengan 

yang sudah direncanakan. Pemanfaatan waktu yang tidak efisien membuat 

pengerjaan proyek tidak berjalan dengan semestinya ada beberapa faktor yang 

mejadi kendala dalam masalah ini diantaranya adalah tenaga kerja, bahan 

material, dan tidak menutup kemungkinan adalah cuaca. Dengan menggunakan 

metode CPM dan PERT diharapkan dapat memperbaiki waktu yang tidak efisien. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Sekunder, data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi dari 

perusahaan seperti data biaya anggaram, jadwal pelaksanaan. 

3.2.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini dilakukan pada proyek PT. XYZ pembangunan 

gedung kantor 2 lantai dan mengambil bahan penelitian dari schedule (jadwal) 

pelaksanaan proyek dan rencana anggaran biaya (RAB) proyek. data tersebut 

diperoleh dari PT. Sumber Usaha Sukses.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode CPM dan PERT. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data yang berhubungan dengan data biaya dan aktivitas. 

a. Data Biaya 

Data biaya ini terdiri dari biaya bahan material dan biaya tenaga kerja. 

Semua data ini diperoleh dari perusahaan. 

b. Data Aktivitas 

Data aktivitas adalah data yang dipelukan untuk membangun genung 

kantor 2 lantai. Untuk menentukan aktivitas yang akan timbul maka 

akan digunakan metode abjad (ABC) sedangkan untuk menyusun 

aktivitas berdasarkan levelnya akan menggunakan Work Breakdown 

Structure (WBS). 

Metode Pengumpulan data 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pengolahan 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Identifikasi 
Masalah 

Biaya Normal Waktu Normaal 

Kesimpulan 
Dan Saran 

Perbandingan 
antara Wktu dan 
Biaya Sesudah 
Dipercepat 

Gambar 3.1 Metode Pengumpulan data 
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3.4 Metode Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data 

dikumpulkam. Proses pengolahan data menggunakan teknik penjadwalan dengan 

metode CPM dan PERT. Pengelolahan data akan dilakukan dengan sebagai 

berikut : 

- Pengolahan data menggunakan metode CPMdan PERT 

a. menentukan durasi proyek 

b. menentukan aktivitas yang didahului dan yang didahului 

c. membuat diagram network 

d. menetukan jalur kritis 

e. menentukan waktu dan biaya proyek 

3.5 Analisa Hasil 

Kegiatan analisa data merupakan bagian dari pembahasan berdasarkan 

rangkumah hasil pengolahan data. Pada analisis data, dilakukan pembahasan 

mengenai metode apakah yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam proyek 

pembangunan kantor 2 lantai.  

 

3.6 Kesimpulan dan saran 

Tahapan akhir dari metodologi penelitian adalah kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memberikan gambaran secara keseluruhan dari obejek masalah yang 

diteliti. Saran adalah masukan terhadap metode apa yang seharusnya digunakan 

dalam proyek tersebut. Langkah dari metodologi penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3.2 di bawah ini : 
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3.7 Langkah-Langkah dalam Penelitian 

Berikut adalah langkah-langkah dari penelitian yang diteliti : 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Perusahaan  

PT. Sumber Usaha Sukses adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

pada bidang kontraktor, kontruksi baja dan sipil yang berdiri pada tahun 2005 di 

Jakarta. Perusahaan ini diawali pertama kali dengan nama CV. Sumber Usaha 

yang didirikan pada tahun 1975 bergerak di bidang kontraktor, kontruksi baja dan 

sipil.  

Perusahaan ini dirintis oleh Bapak Tjhai Ko Jiu, untuk menunjang bisnis 

ini PT. Sumber Usaha Sukses mendirikan bagunan pertama kali bengkel dan 

kantor yang beralokasi di Jl. Kapuk Raya No. 8B Cengkareng Jakarta Barat. 

Dilengkapi juga dengan berbagai peralatan mesin-mesin baru yang dapat dibawa 

ke lapangan. Tetapi karena semakin berkembangnya persaingan dalam 

perindustrian PT. Sumber Usaha Sukses memutuskan untuk berpindah alamat 

operasional yang berlokasi di perindustrian yang beralamat Jl. Agarindo Raya 

Pasar Kemis Km. 6 No. 8B Bunder Cikupa Tangerang. Dengan seiring kemajuan 

dan perkembangan industri kontruksi di Indonesia, maka PT.  Sumber Usaha 

Sukses malukan banyak perubahan dalam bidang kontruksi untuk memenuhi 

sarana dan pra sarana produksi antara lain dakting blower, pondasi mesin, jalan 

dalam lingkungan pabrik dan kondisi pendukung mesin produksi.  
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4.1.2  Visi dan Misi 

4.1.2.1 Visi  

Menjadi perusahaan kontraktor, konstruksi baja dan sipil bermutu 

tinggi di Indonesia. 

4.1.2.2 Misi  

- Memperbesar Market Share PT. Sumber Usaha Sukses ditunjang dengan 

pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

- Menambah dan memperbanyak produk berkualitas serta garansi atas 

produk. 

- Membangun kinerja manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. 

- Memberikan produk dengan pengawasan yang terbaik mulai dari awal 

pengerjaan. 

4.1.3 Lokasi Perusahaan 

PT. Sumber Usaha Sukses beralokasi di Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis 

Km. 6 No. 8B Bunder Cikupa Tanggerang. 

Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan :  PT. SUMBER USAHA SUKSES 

Alamat Pendirian :  Jl. Kapuk Raya No. 8B Jakarta Barat 

Alamat Operasional   : Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis Km. 6 No. 8B Bunder 

  Cikupa  Tangerang 

Phone   : 021 – 59311577, 021 – 59311578  

Fax   : 021 – 59311579  

Mobile   : 0812 8872 0803 

Email   : Sus01.pt@gmail.com 

mailto:Sus01.pt@gmail.com
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4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibentuk dan dibuat dengan maksud unutk 

mempermudah perusahaan atau karyawan dengan menjalankan kegiatan usahanya 

yang menggambarkan hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap 

tingkat yang ada di dalam organisasi sehingga diperoleh efektifitas dan efisinsi 

kerja serta terciptanya kerjasama kordinasi usaha diantara unit organisasi dalam 

menggambil tindakan untuk mencapai tujuan oerusahaan yang telah ditetapkan. 

Secara susunan organisasi PT. Sumber Usaha Sukses digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Fungsi dan tanggung jawab dari setiap komponen organisasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Komisaris  

a. Bertindak sebagai pemimpin perusahaan 

b. Menerapkan sasaran dan tujuan perusahaan 

KOMISARIS 

Direktur 

General Manajer 

Mandor Project 

Supervisor Project 

Dept. Project 

Sataf. Admin Kasir 

Finance 
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c. Bertanggung jawab terhadap perkembangan perusahaan  

b. Direktur 

a. Membantu dalam melaksanakan tugas – tugas Komisaris 

b. Mengawasi jalannya kegiatan didalam perusahaan 

c. General Manager 

Orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya perusahaan dan 

melakukan tindakan untuk dan atas nama perusahaan 

d. Departemen Project 

Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan - kegiatan proyek 

e. Supervisor Project 

a. Membantu pelaksanaan tugas – tugas Departemen Project  

b. Menjadi penghubung antara Departemen Project dengan Mandor 

Project dalam pengaturan kerja dilapangan 

f. Mandor Project 

Mengawasi kegiatan kerja tukang – tukang ( pengawasan langsung 

ke lapangan ) 

g. Finance 

Bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran seluruh 

transaksi dan biaya perusahaan 

h. Kasir 

a. Membuat faktur tagihan atas pekerjaan yang telah selesai 

b. Mengatur pengeluaran kas dari petty cash atau bilyet giro 

i. Staff Administrasi 
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Melakukan pencatatan atau pembukuan yang terjadi dalam 

operasional kantor & proyek. 

4.2 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sangat penting demi 

keberlangsungan atau keberhasilan dari penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jadwal kegiatan atau WBS, durasi aktivitas, penentuan waktu 

optimis dan pesimis, realistis,  dari penyelesaian suatu kontruksi. Seluruh data 

tersebut akan digunakan untuk membuat jaringan kerja keseluruhan data tersebut 

diperoleh dari wawancara supervaisor dan estimasi biaya proyek. 

4.3 Work Break Down Structure (WBS) 

 Struktur pekerjaann terperinci (WBS) adalah suatu metode 

pengorganisasian proyek menjadi pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk 

melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih 

detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingat yang 

lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran dari seluruh dokumen 

proyek yang meliputi kontrak, gambar, dan spesifikasi proyek, kemudian 

diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hirarki 

tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci.  
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Tabel 4.1 Work Breakdown Structure 

No. Keterangan 

1 Pendahuluan 

2 Pekerjaan Tanah 

3 Pekerjaan Struktur Bawah 

4 Pekerjaan Pondasi 

5 Pekerjaan Pile Cap 

6 Pekerjaan Struktur Atas 

7 Pekerjaan Dinding Pagar 

8 Pekerjaan Lantai 1 

9 Pekerjaan Lantai 2 

10 Pekerjaan Atap, Dinding, Kusen 

11 Pekerjaan Elektrical, Plafond 

12 Elektrikal Plafond Lantai 1 

13 Elektrikal Plafond Lantai 2 

14 Finishing 

 

4.4 Durasi Aktivitas 

 Durasi aktivitas merupakan elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan 

pada WBS yang membutuhkan durasi, biaya dan sumber daya. Aktifitas juga 

mencangkup pengembangan WBS yang lebih rinci dan penjelasan yang 

mendukung pengertian tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan, sehingga 

dapat dibuat estimasi biaya dan durasi pekerjaan yang realistis. 

Berdasarkan schedule tersebut PT. Sumber Usaha Sukses menargetkan 

bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor 2 lantai di PT. XYZ diselesaiakan 

tidak lebih dari 153 hari sesuai dengan waktu yang telah ditntukan. Untuk 

memudahkan dalam menggambarakan network diagram, maka setiap aktivitas 

dapat diurutkan berdasarkan waktu penyelesaian kegiatan. Data durasi dari setiap 

aktivitas dapat ditampilkan pada tabel beriku dibawah ini : 
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Tabel 4.2 Durasi Setiap Kegiatan 

No. Keterangan Aktivitas Duration 

1 Pendahuluan A 14 

2 Pekerjaan Tanah B 6 

3 Pekerjaan Struktur Bawah C 7 

4 Pekerjaan Pondasi D 14 

5 Pekerjaan Pile Cap E 14 

6 Pekerjaan Struktur Atas F 14 

7 Pekerjaan Dinding Pagar G 8 

8 Pekerjaan Lantai 1 H 10 

9 Pekerjaan Lantai 2 I 8 

10 Pekerjaan Atap, Dinding, Kusen J 10 

11 Pekerjaan Elektrical, Plafond K 10 

12 Elektrikal Plafond Lantai 1 L 14 

13 Elektrikal Plafond Lantai 2 M 10 

14 Finishing N 14 

Total  153 

 

4.5 Data Biaya Aktivitas 

 Data biaya aktivitas merupakan biaya total biaya material dalam 

pengerjaan pembangunan gedung kantor 2 lantai. Data keseluruhan sebesar Rp.         

414,737,770.00 dengan rincian pada tabel 4.3 di bawah ini : 
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Tabel 4.3 Anggaran Biaya Setiap Proses 

No. Keterangan Aktivitas Duration  Anggaran Biaya  

1 Pendahuluan A 14 
                     

20,440,000  

2 Pekerjaan Tanah B 6 
                     

35,000,000  

3 Pekerjaan Struktur Bawah C 7 
                     

26,800,000  

4 Pekerjaan Pondasi D 14 
                     

77,825,670  

5 Pekerjaan Pile Cap E 14 
                     

53,203,100  

6 Pekerjaan Struktur Atas F 14 
                     

27,875,000  

7 Pekerjaan Dinding Pagar G 8 
                     

11,900,000  

8 Pekerjaan Lantai 1 H 10 
                     

55,870,000  

9 Pekerjaan Lantai 2 I 8 
                     

50,544,000  

10 
Pekerjaan Atap, Dinding, 

Kusen 
J 10 

                     

27,670,000  

11 Pekerjaan Elektrical, Plafond K 10 
                       

8,190,000  

12 Elektrikal Plafond Lantai 1 L 14 
                       

5,460,000  

13 Elektrikal Plafond Lantai 2 M 10 
                       

3,200,000  

14 Finishing N 14 
                     

10,760,000  

Total  153 
                   

414,737,770  

 

4.6 Pengolahan Data 

 Seluruh data yang telah diperoleh akan digunakan untuk membuat jaringan 

kerja yang akan menggambarkan rangkaian kegiatan kontruksi mulai dari 

persiapan hingga berlangsungnya kegiatan. Pembuatan jaringan kerja ini 

menggunakan metode CPM dan PERT untuk mengetahui durasi total dari masing-

masing metode yang digunakan.  
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4.7 Metode CPM 

 selanjutnya, diperlukan pengembangan jadwal rencana kerja menjadi 

jadwal yang terperinci. Pengembangan jadwal rencana kerja harus mampu 

mengatasi kemungkinan munculnya permasalahan dan hambatan, termasuk 

perhitungan jalan keluaranya. Jadwal rencana detail berlaku sebagai kerangka 

induk untuk dijabarkan lebih terperinci lagi dalam bentuk jadwal, peggadaan 

material, alat-alat dan tenaga kerja, penagihan dan pembayaran presentasi. 

Langkah awal yang harus dilakukan dalam pembuatan jaringan kerja dengan 

mernggunakan metode CPM adalah dengan memperinci setiap aktivitas, 

kemudian tahap selanjutnya adalah mentukan urutan ketergantungan antara 

kegiatan satu dengan kegiatan yang lain, karena dalam pembuatan jaringan kerja 

menggunakan metode CPM harus diketahui kegiatan yang mendahului, karena 

kegiatan yang akan datang bisa dikerjakan setelah kegiatan sebelumnya selesai, 

untuk data urutan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.5  
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Tabel 4.4 Data Urutan Kegiatan 

No. Keterangan Aktivitas Prodecessors Duration 

1 Pendahuluan A - 14 

2 Pekerjaan Tanah B A 6 

3 Pekerjaan Struktur Bawah C B 7 

4 Pekerjaan Pondasi D B 14 

5 Pekerjaan Pile Cap E D 14 

6 Pekerjaan Struktur Atas F C,E 14 

7 Pekerjaan Dinding Pagar G C,E 8 

8 Pekerjaan Lantai 1 H C,E 10 

9 Pekerjaan Lantai 2 I G,H 8 

10 
Pekerjaan Atap, Dinding, 

Kusen 
J F,I 10 

11 Pekerjaan Elektrical, Plafond K F,I 10 

12 Elektrikal Plafond Lantai 1 L K 14 

13 Elektrikal Plafond Lantai 2 M L 10 

14 Finishing N J,M 14 

Total Hari Kerja 153 

 

Tabel 4.5 diatas menunjukkan urutan kegiatan, durasi waktu dan kegiatan 

yang mendahului untuk selanjutnya akan membentuk jaringan kerja seperti yang 

terlihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4.2 Jaringan Kerja 

Dengan perencanaan yang baik diharapka wwaktu penyelesaian suatu 

proyek dapat sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Selain itu dengan 

adanya perencanaan yang baik diharapkan proyek dikerjakan dengan biaya yang 

efisien dan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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Mengacu pada network diagram diatas, maka langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, perhitungan maju 

dilakukan untuk mengetahui Earliest Star (ES) dan Earliest Finish (EF) 

sedangkan perhitungan mundur akan mengetahui Lates Star (LS) dan Lates Finish 

(LF). Waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai 

paling awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. EF=ES + D 

(durasi) atau EF (k-l) = ES (k-l) + D  (durasi). 

Dari network yang telah dibuat seperti pada gambar 4.1 kemudian 

dilakukan hitungan maju dan hitungan mundur seperti pada gambar 4.2 dibawah 
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Gambar 4.3 Hitungan Maju dan Hitungan Mundur Metode CPM 

Setelah melakukan perhitungan tersebut, maka data akan di susun dengan 

bentuk tabel seperti pada tabel 4.5 berikut ini : 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan ES-EF dan LS-LF 

No. Aktivity Prodecessors Duration 

Early Latest 

ES EF LS LF 

A B C E 

1 A - 14 0 14 0 14 

2 B A 6 14 20 14 20 

3 C B 7 20 27 20 48 

4 D B 14 20 34 20 34 

5 E D 14 34 48 34 48 

6 F C,E 14 48 62 48 66 

7 G C,E 8 48 56 48 58 

8 H C,E 10 48 58 48 58 

9 I G,H 8 58 66 58 66 

10 J F,I 10 66 76 66 100 

11 K F,I 10 66 76 66 76 

12 L K 14 76 90 76 90 

13 M L 10 90 100 90 100 

14 N J,M 14 100 114 100 114 

 

Keterangan : 

ES : Earliest Star (waktu paling awal tercepat) 

EF : Earliest Finish (waktu paling awal pekerjaan dapat diselesaikan) 

LS : Lates Star (waktu paling lambat kegiatan) 

LF : Lates Finish (waktu paling lambat untuk mernyelesaikan pekerjaan) 

Setelah diketahui nilai ES-EF dan LS-LF pada masing-masing kegiatan, 

maka selanjutnya akan mencari Free Float (FF) dan Total Float (TF) juga 

Independent Float (IF) untuk mengetahui kagiatan kritis dapat dilihat pada tabel 

4.7 hasil dari perhitungan free float, total float, independent float. 
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Tabel 4.6 Hasil Hitungan Float 

No. Aktivity Prodece Duration 

Early Latest Float 

ES EF LS LF FF IF TF 

A B C E B-A-D B-C-D E-A-D 

1 A - 14 0 14 0 14 0 0 0 

2 B A 6 14 20 14 20 0 0 0 

3 C B 7 20 27 20 48 0 0 21 

4 D B 14 20 34 20 34 0 0 0 

5 E D 14 34 48 34 48 0 0 0 

6 F C,E 14 48 62 48 66 0 0 4 

7 G C,E 8 48 56 48 58 0 0 2 

8 H C,E 10 48 58 48 58 0 0 0 

9 I G,H 8 58 66 58 66 0 0 0 

10 J F,I 10 66 76 66 100 0 0 24 

11 K F,I 10 66 76 66 76 0 0 0 

12 L K 14 76 90 76 90 0 0 0 

13 M L 10 90 100 90 100 0 0 0 

14 N J,M 14 
10

0 
114 100 114 0 0 0 

 

Langkah selanjutnya setelah diketahui nilai Free Float (FF) dan Tolat 

Float (TF) pada setiap kagiatan, maka dapat diketahui kegiatan mana saja yang 

termasuk kedalam kegiatan kritis tidak boleh mengalami penundaan atau 

keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan. Dalam CPM terdapat beberapa jenis 

Float yang dapat digunakan untuk mrenganalisis pelaksanaan proyek yang sedang 

berjalan atapun dalam hal perencanaan pemanfaatan sumber daya proyek. 

Kegiatan yang termasuk kedalam jalur kritis adalah kegiatan yang mempunyai 

nilai Free Float (FF) dan Total Float (TF) adalah nol, sehingga berlaku FF=TF=0 

kegiatan yang termasuk jalur kritis dapat dilihat pada tabel 4.7 

 

 

 



50 
 

Tabel 4.7 Hasil Analisa Jalur Kritis CPM 

No. Aktivity Prodece Duration 

Early Latest Float 

KET 
ES EF LS LF FF IF TF 

A B C E B-A-D B-C-D 
E-A-

D 

1 A - 14 0 14 0 14 0 0 0 K 

2 B A 6 14 20 14 20 0 0 0 K 

3 C B 7 20 27 20 48 0 0 21 TK 

4 D B 14 20 34 20 34 0 0 0 K 

5 E D 14 34 48 34 48 0 0 0 K 

6 F C,E 14 48 62 48 66 0 0 4 TK 

7 G C,E 8 48 56 48 58 0 0 2 TK 

8 H C,E 10 48 58 48 58 0 0 0 K 

9 I G,H 8 58 66 58 66 0 0 0 K 

10 J F,I 10 66 76 66 100 0 0 24 TK 

11 K F,I 10 66 76 66 76 0 0 0 K 

12 L K 14 76 90 76 90 0 0 0 K 

13 M L 10 90 100 90 100 0 0 0 K 

14 N J,M 14 100 114 100 114 0 0 0 K 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui aktivutas yang termasuk ke dalam jalur 

kritis pada kegiatan A, B, D, E, H, I, K, L, M, N, kemudian data tersebut akan 

dipindahkan kedalam diagram network yang telah disesuaikan dengan hasil yang 

telah diperoleh, berikut gambar diagram network dengan menggunakan metode 

CPM 
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Gambar 4.4 Jalur Kritis Metode CPM 
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4.8 Metode PERT 

Metode jaringan untuk penjadwalan proyek yang dikenal dengan sebagai 

metode PERT ini untuk pertama kali dikembangkan pada tahun 1957 pleh kantor 

khusus angkatan taut yang bekerja sama dengan Booz, Allen, dan Hamilton. 

Langkah pertama dalam penyusunan jaringan kerja menggunakan metode PERT 

menetukan perkiraan durasi optimis (a) dan durasi pesimis (b) dari setiap aktivitas 

berdasarkan durasi yang ada (m). Tahap selanjutnya adalah dengan menghitung 

waktu yang diharapkan (Te), seperti tabel 4.9 di bawah ini : 

Tabel 4.8 Estimasi waktu pada metode PERT 

No. Aktivity Prodece 
Optimis 

(a) 

Realistis 

(m) 

Pesimis 

(b) 

1 A - 10 14 17 

2 B A 4 6 10 

3 C B 4 7 13 

4 D B 8 14 20 

5 E D 8 14 18 

6 F C,E 8 14 18 

7 G C,E 4 8 12 

8 H C,E 7 10 15 

9 I G,H 6 8 14 

10 J F,I 7 10 16 

11 K F,I 7 10 16 

12 L K 9 14 21 

13 M L 8 10 17 

14 N J,M 11 14 17 

 

Setelah membuat estimasi waktu maka dicari nilai te (waktu yang 

diharapkan) dengan menggunakan rumus : 

𝑡𝑒 =
a + 4 (m) + b

6
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Dimana: 

te : waktu yang diharapkan 

a : waktu optimis 

b : waktu pesimis 

m : waktu paling mungkin 

didapatkan nilai te untuk masing-masing kegiatan dalam bentuk tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.9 Nilai waktu yang diharapkan 

No.  Aktivity Keterangan Te 

1 A PENDAHULUAN 13.8 

2 B PEKERJAAN TANAH 6.3 

3 C 
PEKERJAAN STRUKTUR 

BAWAH 
7.5 

4 D PEKERJAAN PONDASI 16.25 

5 E PEKERJAAN PILE CAP 13.6 

6 F 
PEKERJAAN STRUKTUR 

ATAS 
13.6 

7 G 
PEKERJAAN DINDING 

PAGAR 
8 

8 H PEK LANTAI 1 10.3 

9 I PEK LANTAI 2 8.6 

10 J 
PEKERJAAN ATAP, 

DINDING, KUSEN 
10.5 

11 K 

PEKERJAAN 

ELEKTRIKAL & 

PLAFOND 

10.5 

12 L 
ELEKTRIKAL PLAFOND 

LANTAI 1 
14.3 

13 M 
ELEKTRIKAL PLAFOND 

LANTAI 2 
10.83 

14 N FINISHING 14 
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Dengan menggunakan nilai te (durasi waktu yang diharapkan) maka 

dibuatlah sebuah diagram jaringan kerja proyek. dimana prinsip pembuatan 

jaringan kerja ini sama seperti dengan metode CPM. 

Perhitungan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT dilakukan 

dengan hitungan maju dan mundur. Hitungan maju untuk mengetahui waktu 

selesai kegiatan paling awal. hasil perhitungan maju yaitu ES dan EF. Hitungan 

mundur untuk mengetahui waktu mulai kegiatan paling akhir tanpa menunda 

kurun waktu penyelesaian kegiatan secara keseluruhan. Hasil dari hitungan 

mundur yaitu LS dan LF. 

Berdasarkan network pada gambar, kemudian dilakukan hitungan maju 

dan hitungan mundur seperti pada gambar 4.5  
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Gambar 4.5 Hitungan Maju dan Mundur  Metode PERT 

Berdasarkan gambar 4.5 penyelesaian menggunakan metode PERT 

diselesaikan dalam waktu 118 hari waktu normal. Hasil perhitungan pada network 

PERT kemudian ditabelkan seperti tabel 4.11 
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Tabel 4.10 Hasil Perhitungan PERT 

No. Aktivity Prodece Duration 

Early Latest Float 

KET ES EF LS LF FF IF TF 

A B C E 
B-

A-D 

B-

C-D 

E-

A-D 

1 A - 13.8 0 13.8 0 13.8 0 0 0 K 

2 B A 6.3 13.8 20.1 13.8 20.1 0 0 0 K 

3 C B 7.5 20.1 27.6 20.1 50 0 0 22.4 TK 

4 D B 16.25 20.1 36.4 20.1 36.4 0 0 0 K 

5 E D 13.6 36.4 50 36.4 50 0 0 0 K 

6 F C,E 13.6 50 63.6 50 68.9 0 0 5.3 TK 

7 G C,E 8 50 58 50 60.3 0 0 2.3 TK 

8 H C,E 10.3 50 60.3 50 60.3 0 0 0 K 

9 I G,H 8.6 60.3 68.9 60.3 68.9 0 0 0 K 

10 J F,I 10.5 68.9 79.4 68.9 104 0 0 25.1 TK 

11 K F,I 10.5 68.9 79.4 68.9 79.4 0 0 0 K 

12 L K 14.3 79.4 93.7 79.4 93.7 0 0 0 K 

13 M L 10.83 93.7 104 93.7 104 0 0 0 K 

14 N J,M 14 105 119 105 119 0 0 0 K 

 

Kemudian gambarkan diagram jaringan kerja dari hasil analisa 

penjadwalan dengan metode PERT dengan nilai te sebagai durasi yang digunakan 

dalam perhitungan, maka akan diketahui penyelesaian proyek (te) selama 118 hari 

dan diperoleh jalur kritis pada diagram jaringan kerja pada kegiatan A, B, D, E, H, 

I, K, L, M, N. 
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Gambar 4.6 Jalur Kritis Metode PERT 
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Nilai deviasi standar dapat dicari dengan rumus : 

𝑆 =  
1

6
 𝑥 (𝑏 − 𝑎) 

Dan nilai varians kegiatan dapat dicari dengan rumus : 

𝑉(𝑡𝑒) = 𝑆2 

Maka kedua variabel ini dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini 

Tabel 4.11 Nilai Standar Deviasi dan Varians kegiatan pada metode PERT 

No. Aktivity 
Hari 

(a) 

Hari 

(b) 
S V (te) 

1 A 10 17 1.6 2.56 

2 B 4 10 1 1 

3 C 4 13 1.5 2.25 

4 D 8 20 2 4 

5 E 8 18 1.6 2.56 

6 F 8 18 1.6 2.56 

7 G 4 12 1.3 1.69 

8 H 7 15 1.3 1.69 

9 I 6 14 1.3 1.69 

10 J 7 16 1.5 2.25 

11 K 7 16 1.5 2.25 

12 L 9 21 2 4 

13 M 8 17 1.5 2.25 

14 N 11 17 1 1 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

5.1 Analisa Data Hasil 

 Dari pengolahan data sebelumnya diperoleh bahwa data yang telah 

dikumpulkan layak untuk diolah dalam proses pengolahan data. Dengan 

memperoleh hasil dari perhitungana menggunakan metode CPM dan PERT : 

1. Perhitungan CPM diperoleh waktu pengerjaan proyek selama 114 hari dan 

jalur kritisnya adalah A, B, D, E, H, I, K, L, M, N.  

2. Perhitungan dengan menggunakan metode PERT diperoleh waktu 

pengerjaan proyek selama 118 hari dan jalur kritisnya adalah A, B, D, E, 

H, I, K, L, M, N.  

Dilihat Dari hasil pengolahan data lalu dibandingkan kedua metode 

tersebut terdapat perbedaan hasil penyelesaian untuk pengerjaan proyek 

pembangunan tersebut, perbedaan tersebut dilihat dari hasil totoal durasi yang 

dibutuhkan dalam proses pembangunan. Jika digambarakan dengan grafik maka 

dapat dilihat pada gambar 5.1  
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Gambar 5.1 Grafik Metode Terhadap Durasi 

Berdasarkan gambar 5.1 total durasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

pembangunan gedung kantor 2 lantai menggunakan metode CPM yaitu selama 

114 hari, sedangkan menggunakan metode PERT yaitu penyelesaiannya selama 

118 hari. Artinya teknik perhitungan menggunakan metode CPM lebih cepat 4 

hari dibandingkan dengan teknik perhitungan metode PERT.  

Maka untuk tahap mempercepat pejadwalan digunakan hasil perhitungan 

dengan menggunakan metode CPM karena memiliki total durasi paling cepat. 

5.2 Biaya Percepatan Pada Jalur Kritis CPM 

Berdasarkan tabel 5.1 total biaya normal penyelesaian kontruksi sebanyak 

Rp. 414. 737. 770,- dengan durasi 153 hari. Perhitungan crashing hampir selalu 

berati peningkatan biaya, pertambahan biaya yang diakibatkan percepatan waktu 

adalah jumlah biaya langsung untuk menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan 

dengan durasi yang dipercepat.  

Kondisi yang paling sering dialami pada suatu proyek kontruksi adalah 

terbatanya waktu pelaksanaan. Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, seing 
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terjasinya perpanjangan waktu pelaksanaan akibat kurang cermatnya perancanaan, 

kurang rapinya manajeman pelaksanaan, kurang logis dan realistisnya hubungan 

antara aktivita yang membawa dampak oeroanjangan waktu sera membengkknya 

biaya penyelesaian proyek. 

Dasar pertimbangan seorang manajer proyek dalam memutuskan 

percepatan waktu dengan menggunakan metode crashing adalah sebagai berikut: 

1. Waktu pelaksanaan proyek yang sudah terlamat dari jadwal semula, 

sehingga perlu dilakukan percepatan waktu. 

2. Waktu proyek normal dipercepat dengan menerapkan metode crashing 

agar waktu penyelesaian lebih awal untuk meningkatkan performance dan 

profil dari perusahaan kontraktor. 

Hasil perhitungan percepatan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini. Dari 

setiap aktivitas yang dipercepat dilakukan juga perhitungan biaya percepatan 

untuk aktivitas tersebut dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 x Biaya Normal 
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Tabel 5.1 Anggaran Biaya Normal Pada Titik Kritis 

No. Aktivitas 
Durasi 
Kritis 

Anggaran Biaya Normal 
Pada Jalur Kritis 

1 A 14  Rp  20.440.000  

2 B 6  Rp  35.000.000  

3 D 14  Rp  77.825.670  

4 E 14  Rp  53.203.100  

5 H 10  Rp  55.870.000  

6 I 8  Rp  50.544.000  

7 K 10  Rp    8.190.000  

8 L 14  Rp    5.460.000  

9 M 10  Rp    3.200.000  

10 N 14  Rp  10.760.000  

Total 114  Rp 320.492.770  

 

Perhitungan diatas adalah perhitungan pada jalur kritis yang jika 

dijumlahakan anggaran pada biaya normal sebesar Rp. 320.492.770 selama 114 

hari. Maka untuk mengetahui berapa kenaikan biaya percepatan pada titik kritis 

adalah dengan rumus yang sudah dijelaskan diatas, yaitu dengan perhitungan 

sebagai beikut : 

 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
153

114
 𝑥 320.492.770 = 𝑅𝑝. 430.135.033  

 

Jadi total kenaikan biaya pada jalur kritis CPM jika dihitung menjadi 

𝑹𝒑. 𝟒𝟑𝟎. 𝟏𝟑𝟓. 𝟎𝟑𝟑 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap proyek 

pembangunan gedung kantor 2 lantai ini dapat disimpulakn : 

- Dari kedua metode yang dugunakan dapat dilihat perbedaan utama nya 

adalah waktu penyelesaian yang berbeda bahwasannya dengan 

menggunakan metode CPM yaitu selama 114 hari dan menggunakan 

metode PERT yaitu selama 118 hari.  

- Dengan perbandingan kedua metode ini didapatkan hasil bahwa 

penjadwalan akan menggunakan metode CPM karena lebih cepat 

dibandingkan menggunakan metode PERT.  

- Dari hasil yang sudah didapat penjadwalan proyek ini menggunakan 

metode CPM karena memiliki total durasi lebih cepat dari metode 

PERT. Berdasarkan jaringan kerja CPM tersebut dilakukan 

perhitungan percepatan pada jalur kritisn total penyelesaian waktu 

normal yang selama 153 hari menjadi 114 hari dengan kenaikan biaya 

pada jalur kritis menjadi Rp. 430. 135. 033,- 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian, diharapkan saran berikut dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan, antara lain: 

1. Agar tidak terjadi penundaan dalam melaksanakan pekerjaan proyek, 

pekerjaan yang diluar jalur kritis perlu diawasi dan dikontrol dengan ketat 

agar pekerjaan tidak terlambat. 
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2. Setiap pengerjaan proyek sebaiknya menggunakan metode agar semua 

penjadwalan dan pembiayaan bisa terperinci dengan benar, jika suatu saat 

terjadi kesalahan bisa dicari dimana letak dari kesalahannya. 

3. Dan untuk supervaisor proyek penentuan waktu dan perkiraan waktu 

penjadwalan harus dilakukan dan diperhatikan lagi dari setiap aktivitas 

kegiatan proyek agar penyelesaian tepat pada waktu yang paling optimal. 
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