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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proyek Konstruksi 

Salah satu dari jenis proyek adalah Proyek Konstruksi. Komponen 

kegiatan utama proyek jenis ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan dan konstruksi. Produknya berupa pembangunan 

jembatan, gedung, pelabuhan, jalan raya, dan sebagainya. Proyek konstruksi 

ini semakin kompleks dan canggih dan melibatkan penggunaan sumber daya 

dalam bentuk tenaga manusia, material, peralatan dan dana yang jumlahnya 

bertambah besar. Di dalam suatu proyek konstruksi, terdapat beberapa pihak 

yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat tersebut secara garis 

besar dapat(Dimyati &Nurjaman, 2014).dikategorikan atas : 

1. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik Proyek adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek 

ataupekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakanya sesuai denganperjanjian kontrak kerja untuk 

merealisasikan proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu 

menyediakan dana untuk membiayai proyek. 

2. Konsultan Proyek 

Konsultan Proyek adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek 

(owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan konsutan 

pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber 

daya manusia yang ahli di bidang nya masing-masing seperti teknik 

sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan lain-lain sehinga sebuah 

bangunan dapat diabangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien. 

3. Pelaksana (Kontraktor) 

Kontraktor adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha 

yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa 

kontruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk 

mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau 

bentuk fisik lainnya. 
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4. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah pihak yang ditunujuk oleh owneruntuk 

merencakan suatu gedung. Konsultan perencana dapat berupa badan 

usaha atau perorangan yang ahli dalam merencanakn sebuah bangunan. 

Suatu proyek konstruksi terdapat tiga hal penting yang harus 

diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu (Kerzner, 2006). Pada umumnya, 

mutu konstruksi merupakan elemen dasar yang harus dijaga untuk senantiasa 

sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, pada kenyataannya sering 

terjadi pembengkakan biaya sekaligus keterlambatan waktu pelaksanaan 

(Proboyo, 1999). Dengan demikian, seringkali efisiensi dan efektivitas kerja 

yang diharapkan tidak tercapai. Hal itu mengakibatkan pengembang  akan 

kehilangan nilai kompetitif dan peluang pasar (Mora dan Li, 2001). 

2.2 Definisi Proyek 

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan 

dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya 

bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian 

(skills) dariberbagai profesi dan organisasi.Proyek merupakan kegiatan dalam 

mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia 

dan diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tanpa 

mengabaikan sasaran dari proyek itu sendiri(Dipohusodo, 1996). 

Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung 

dalamjangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan (Soeharto,1995). 

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ciri proyek adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir  

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 

4. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

5. Tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang 

proyek berlangsung. 
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Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstuksi) dalam 

batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu 

memerlukan resources (sumber daya) yaitu man (man), material (bahan 

bangunan), machine (peralatan), method (metode pelaksanaan), money 

(uang), information (informasi), dan time (waktu). 

Proyek Konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang 

secara tiga dimensi (Ervianto,2005), tiga karakteristik tersebut adalah : 

1. Bersifat unik 

Proyek konstruksi unik artinya dalam pengerjaan proyek konstruksi 

tidak pernah terjadi kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek 

identik) setiap pengerjaan proyek konstruksi selalu melibatkan 

pekerjaan yang berbeda-beda dalam pekerjaannya.  

 

2. Dibutuhkan sumber daya (resources)  

Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, 

uang, mesin, metode dan material (5M). Pengorganisasian semua 

sumber daya dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, 

mengorganisasikan pekerja lebih sulit dibandingkan dengan sumber 

daya lainnya, apalagi pengetahuan seorang manajer proyek bersifat 

teknis. Pengetahuan tentang kepemimpinan secara tidak langsung 

dibutuhkan oleh manajer proyek dan harus dipelajari sendiri. 

 

3. Membutuhkan Organisasi 

Sebuah proyek konstruksi membutuhkan sebuah organisasi yang 

artinya ada sebuah susunan organasasi dari manajer proyek yang 

bertujuan untuk membuat sebuah visi misi dalam pekerjaan proyek. 

2.2.1 Tujuan proyek 

 Menjelaskan tujuan utama proyek adalah memuaskan kebutuhan 

pelanggan. Disamping kemiripan, karakteristik dari sebuah proyek membantu 

membedakan proyek tersebut dari yang lainnya organisasi (Dimyati & 

Nurjaman,2014) karakteristik proyek adalah: 

1) Penetapan tujuan 

2) Masa hidup yang terdifinisi mulai dari awal hingga akhir 

3) Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 
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4) Waktu,biaya dan kebutuhan yang spesifik. 

 

2.2.2 Jenis proyek 

 Proyek konstruksi berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan 

manusia dankemajuan teknologi. Bidang-bidang kehidupan manusia yang 

makin beragam menuntut industri jasa konstruksi, membangun proyek-

proyek konstruksi sesuai dengan keragaman bidang tersebut. Proyek 

konstruksi untuk bangunan pabrik tentu berbeda dengan bangunan gedung 

untuk sekolah. Proyek konstruksi bendungan, terowongan, jalan, jembatan 

dan proyek teknik sipil lainnya membutuhkan spesifikasi, keahlian dan 

teknologi tertentu, yang tentu berbeda dengan proyek perumahan/pemukiman 

(Real Estate). Memang agak sulit mengkategorikan jenis-jenis proyek dalam 

kategori-kategori /jenis yang rinci dan tegas, namun secara umum (garis 

besar) klasifikasi/jenis proyek konstruksi dapat dibagi menjadi(D.I Cleland 

dan W.R. King 1987). 

1. Proyek konstruksi bangunan gedung (Building Construction) 

Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung 

perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan 

sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari yang berskala 

rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek 

bangunan gedung lebih lengkap dan detail. Untuk proyek-proyek 

pemerintah (di Indonesia) proyek bangunan gedung ini dibawah 

pengawasan/pengelolaan DPU sub Dinas Cipta Karya. 

2. Proyek bangunan perumahan/pemukiman (Residential 

Contruction/Real Estate) 

Di sini proyek pembangunan perumahan/pemukiman (real estate) 

dibedakan denganproyek bangunan gedung secara rinci yang 

didasarkan pada klase pembangunannya serempak dengan penyerahan 

prasarana-prasarana penunjangnya, jadi memerlukan perencanaan 

infrastruktur dari perumahan tersebut (jaringan transfusi, jaringan air, 

dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan pemukiman ini dari rumah 

yang sangat sederhana sampai rumah mewah, dan rumah susun. Di 

Indonesia pengawasan di bawah Sub Dinas Cipta Karya. 

3. Proyek konstruksi industri (Industrial Construction) 

Proyek konstruksi industri yang termasuk dalam jenis ini biasanya 

proyek industri yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus 
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seperti untuk kilang minyak, industri berat/industri dasar, 

pertambangan, nuklir dan sebagainya. Perencanaan dan 

pelaksanaannya membutuhkan ketelitian dan keahlian/ teknologi yang 

spesifik. 

2.2.3 Tahap Proyek Konstruksi 

  Secara garis besar tahapan proyek konstruksi dapat dibagi 

menjadi(Elisa,2014): 

1. tahap perencanaan (planning) 

Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup: 

recruitment konsultan 

(MK, perencana) untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, 

pembuatan TOR, survey, feasibility studies studi kelayakan proyek, 

pemilihan design, schematic design, program dan budget, financing. 

Disini merupakan tahap pengelolaan (briefing), studi, evaluasi dan 

program yang mencakup hal-hal teknis ekonomis, lingkungan, dll. 

Hasil dari tahap ini adalah: 

1. laporan survey 

2. studi kelayakan 

3. program dan budget 

4. TOR (Term Of Reference) 

5. master plan 

2. tahap perancangan (design) 

  Tahap Perancangan terdiri dari: 

a)  Prelimenery Design (Pra Rancangan) 

yang mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagram 

blok plan, rencana tapak, potongan, denah, gambar situasi/site 

plan tata ruang, estimasi cost (kerja global). 

b) Design Development (Pengembangan Rancangan) 

Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah 

dibuat dan perhitungan-perhitungan yang lebih detail yaitu 

terdiri dari perhitungan detail structural maupun non structural 

secara terperinci, gambar-gambar detail, outline specification, 

estimasi cost untuk konstruksi secara terperinci. 

c) Disain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan (final 

design&construction document). 
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Merupakan tahap akhir dari perencanaan dan persiapan untk 

tahap pelelangan yaitu terdiri dari 

gambar-gambar detail untuk seluruh bagian pekerjaan, detail 

spesifikasi, bill of quantity (daftar volume), estimasi biaya 

konstruksi, syarat-syarat umum administrasi dan peraturan 

umum 

3. Tahap pengadaan/pelelangan 

Pengadaan/pelelangan dilakukan untuk: 

a. pengadaan konsultan 

1. Konsultan Perencanaan/MK setelah gagasan awal/TOR 

ada. 

2. Konsultan pengawas/supervisi setelah dokumen lelang ada 

b. Pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada 

4. Tahap pelaksanaan (construction) 

Merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah 

dirancang pada tahap design. Pada tahap ini, setelah kontrak 

ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan 

dilakukan. Pekerjaan pelaksanaan mencakup(Elisa,2014). 

a. rencana kerja (time schedule) 

b. pembagian waktu secara terperinci 

c. rencana lapangan (site plan/instalation) rencana peletakan 

bahan, alat dan bangunan bangunan pembantu lainnya. 

d. organisasi lapangan 

e. pengadaan bahan/material 

f. pengadaan dan mobilisasi alat 

g. pengadaan dan mobilisasi tenaga 

h. pek. persiapan dan pengukuran (stake out) 

 secara skematis tahapan/proses proyek konstruksi dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Tahap Planing

(Perencanaan)

Tahap Design

(Perancangan)

Tahap Construction

(Perancangan)

Tahap Pengadaan

MK

Tahap Pengadaan/

Lelang (Perencana)

Tahap Pengadaan/Lelang 

(Kontraktor)

 
Gambar 2.1 Tahapan Proyek Konstruksi  

Sumber :Elisa (2014) 
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2.2.4 Ruang Lingkup Proyek 

 Menurut Schwalbe yang dikutip dari buku (Dimyati & Nurjaman2014), 

setiap proyek akan dibatasi dengan ruang lingkup (scope), waktu (time) dan 

biaya (cost). Batasan-batasan ini seringkali digunakan ke dalam manajemen 

proyek sebagai tiga batasan utama. Agar proyek berhasil, manajer proyek 

harus mempertimbangkan hal berikut. Pertama, ruang lingkup pekerjaan yang 

akan dilakukan sebagai bagian dari proyek tersebut, serta produk dan layanan 

atau hasil yang diinginkan oleh pelanggan (sponsor) yang dapat dihasilkan 

dalam suatu proyek. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu proyek. Ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

proyek. 

 Setiap proyek memiliki tujuan khusus, dan dalam proses pencapaian 

tujuan tersebut ada tiga konstrain yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan 

Trade-Off Triangle atau Triple Constraints. Triple Constraints adalah usaha 

pencapaian tujuan yang berdasarkan batasan sebagai berikut(Dimyati & 

Nurjaman 2014). 

1. Tepat mutu, mutu adalah apa yang akan dikerjakan oleh proyek 

tersebut, produk, layanan atau hasil yang diraih proyek tersebut atau 

disebut sebagai kinerja (performance), harus memenuhi spesifikasi dan 

kriteria dalam taraf yang disyaratkan oleh pemilik. 

2. Tepat waktu, yang di maksud dengan waktu ialah berapa lama waktu 

yang di butuhkan untuk melaksanakan suatu proyek serta apa itu 

jadwal proyek. salah satu komponen yang menjadi target utama dalam 

sebuah proyek. Pada intinya faktor waktu ini adalah bagaimana kita 

menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sebuah proyek. Komponen waktu begitu berarti, terutama pada saat-

saat yang memang 

sangat krusial. Terkadang suatu proyek dipaksa untuk selesai pada 

waktu tertentu, walaupun berdampak pada membengkaknya biaya. 

3. Tepat biaya, dalam proyek kita tidak akan pernah lepas dari biaya, 

biaya di butuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek harus di 

perhitungkan 

secara matang. Pada intinya faktor biaya atau cost ini adalah 

menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah 

proyek. Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, 

yaitu faktor scope dan faktor time. Secara umum semakin besar ruang 
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lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya 

suatu proyek. 

2.3 Manajemen Konstruksi 

Manajemen konstruksi adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat 

dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara 

tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokan menjadi 

manpower, material, machines, money, method (Ervianto,2005). 

Manajemen Konstruksi (Construction Management) adalah bagaimana 

sumber daya (man, material, machine, money, method) yang terlibat dalam 

pekerjaan dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

proyek, sesuai dengan ketentuan/hukum yang berhubungan dengan 

konstruksi. Manajemen konstruksi telah diakui sebagai suatu cabang 

manajemen yang khusus, yang dikembangkan dengan tujuan untuk dapat 

melakukan koordinasi dan pengendalian atas beberapa kegiatan pelaksanaan 

proyek yang sifatnya kompleks. Dengan demikian, teknik/manajemen yang 

dapat mengakomodasi kebutuhan sumber daya konstruksi selalu dilakukan 

peninjauan dan penyesuaian terus menerus, setiap saat dalam menyelesaikan 

pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan(Kerzner, 2006). 

Manajemen konstruksi memerlukan pengelolaan yang baik dan terarah 

karena suatu proyek memiliki keterbatasan hingga tujuan akhir dari suatu 

proyek konstruksi bisa tercapai. Pengelolaan yang diperlukan meliputi tiga 

hal yang dikenal dengan istilah triple constraint yaitu biaya (cost), mutu 

(scope) dan waktu (schedule). Ketiga batasan tersebut saling mempengaruhi 

dalam keberhasilan sebuah proyek(Construction Project Management 

Handbook, September 2009).. 

Biaya

Waktu Mutu  

Gambar 2.2 Hubungan Triple Constrain  

Sumber: US Dept. of Transportation, Construction Project Management 

Handbook, September 2009. 
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Pada gambar di atas digambarkan biaya (cost), mutu (scope) dan waktu 

(schedule) sebagai sisi-sisi dari segitiga sama sisi yang saling terkait. Perubahan 

pada satu sisi akan berdampak pada sisi lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengelolaan dari ketiga hal tersebut. Selain pengelolaan biaya, mutu dan waktu, 

dibutuhkan pula pengelolaan berupa manajemen sumberdaya, lingkungan, resiko 

dan sistem informasi. Kegiatan pengelolaan tersebut diwujudkan melalui 

kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), dan pengendalian (controlling)( Construction Project Management 

Handbook, September 2009. 

1. Perencanaan (Planning) 

Sebuah proyek memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk 

mencapai tujuan, yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran 

dari suatu proyek sekaligus menyiapkan segala program teknis dan 

administrasi agar dapat diimplementasikan. Hasil dari perencanaan 

sebagai acuan dari pelaksanaan dan pengendalian harus terus 

disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi dan pengelompokkan jenis 

jenis pekerjaan, menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab perorangan serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-

masing unsur organisasi. 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Berupa tindakan menyelaraskan seluruh anggota organisasi dalam 

kegiatan pelaksanaan, serta agar seluruh anggota organisasi dapat 

bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Proses monitoring dan 

updating selalu dilakukan untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan 

yang realistis agar sesuai dengan tujuan proyek. Jika terjadi 

penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan 

tindakan koreksi agar proyek tetap berada di jalur yang diinginkan. 

4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utama 

dari kegiatan pengendalian yaitu meminimalisasi segala penyimpangan 

yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Kegiatan yang 
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dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, 

pemeriksaan dan koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. 

 

2.3.1 Tujuan Manajemen Konstruksi 

 Mengelola pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi sehingga 

memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan persyaratan yang diinginkan 

oleh pemilik proyek, persyaratan yang diberikan biasanyaterkait dengan 

waktu pelaksanaan, biaya konstruksi, dan mutu bangunan konstruksi, 

sehingga harus selalu diusahakan adanya pengawasan terhadap waktu, biaya, 

dan mutu bangunan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap 

pelaksanaan(Soeharto,1997). 

2.4 Keterlambatan Proyek 

Parameter penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang 

sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran, jadwal, dan mutu. 

Keberhasilan dalam menjalankan proyek tepat waktu, biaya, serta mutu yang 

telah direncanakan adalah salah satu tujuan terpenting bagi pemilik dan 

kontraktor. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana, dapat 

mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada pelaksanaanproyek konstruksi, 

keterlambatan proyek seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai 

bentuk kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagi kontraktor, 

keterlambatan selain dapa menyebabkan pembekakan biaya proyekakibat 

bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan 

menurunnya kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang. 

Sedangkan bagi pemilik, keterlambatan penggunaan atau pengoperasian hasil 

proyek konstruksi dan seringkali berpotensi menyebabkan timbulnya 

perselisihan dan klaim antara pemilik dan kontraktor (Soeharto,1997). 

Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu 

pelaksanaan penyelesaian yang telah direncanakan dan tercantum dalam 

dokumen kontrak. Penyeesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah 

merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah tentu ke 

semuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik 

berupa pembiayaan langsung yang di belanjakan untuk proyek-proyek 

pemerintah, maupun berwujud pembengkalan investasi dan kerugian-

kerugian pada proyek-proyek swasta(Haekal Hasan,2016). 
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2.4.1 Dampak keterlambatan proyek 

 Keterlambatan penyelesaian suatu proyek akan berdampak pada masalah 

keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi meningkatkan 

biaya. Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah hilangnya potensial 

income dari fasilitas yang dibangun. Sedangkan pada kontraktor adalah 

hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanyake proyek lain, 

meningkatnya biaya tidak langsung (indirectcost) karena bertambahnya 

pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan mengurangi 

keuntungan (Levis dan Atherley, 1996). 

 Keterlambatan proyek pasti menimbulkan banyak kerugian bagi pemilik 

proyek maupun penyedia jasa. Karena hal tersebut, Obrien (1996) 

menyimpulkan kerugian yang terjadi oleh karena keterlambatan, yakni: 

1. Bagi pemilik (owner), keterlambatan menyebabkan kehilangan 

penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah bisa 

diberdayagunakan.  

2. Bagi kontraktor, keterlambatan berarti naiknya overhead. Akibat dari 

adanya kenaikan harga material karena upah buruh, dan terhalang 

proyek lain. 

3. Bagi konsultan, keterlambatan mengakibatkan kerugian waktu yang 

menghambat kegiatan proyek lainnya. 

 

2.4.2 Cara mengatasi keterlambatan proyek 

 Dalam website ilmu sipil (2014), diungkapkan bahwa keterlambatan 

pelaksanaan proyek merupakan suatu masalah yang tidak diharapkan oleh 

owner, kontraktor, dan masyarakat disekitar proyek. Beberapa cara mengatasi 

keterlambatan proyek, yaitu: 

a. Meminta pertanggung jawaban kontraktor agar tetap menyelesaikan 

proyek tepat waktu. Jika terjadi kemunduran dikenakan denda 

keterlambatan proyek.  

b. Memilih metode kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah 

tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, 

mengajukan tambahan waktu kepada owner. 

c. Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan. 

d. Ikut membantu agar proyek segera selesai, melakukan 

protes/demontrasi, mengajukan proposal agar diberikan dana untuk 

melakukan perbaikan akibat gangguan proyek. 
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 Dipohusodo (1996) menyimpulkan bahwa selama proses konstruksi 

sering terjadi keterlambatan proyek. Cara mengendalikan keterlambatan 

adalah: 

a. Mengerahkan sumber daya tambahan. 

b. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk 

menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke 

garis rencana. 

c. Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula, diperlukan 

revisi jadwal, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian 

kemajuan pekerjaan berikutnya. 

 

2.5 Microsoft Project 

 Microsoft project adalah suatu paket program sistem perencanaan suatu 

proyek. Dengan bantuan program ini seseorang pimpinan proyek akan 

dengan mudah dalam menentukan jadwal suatu pelaksanaan proyek secara 

detail dan jelas dalam sebuah pekerjaan. Microsoft project berfungsi untuk 

menghubungkan antara suatu subproyek dengan subproyek lainnya yang 

saling berkaitan. Kemudian mengelola suatu secara keseluruhan ke dalam 

suatu file proyek ( Suherman, 2016 ). 

 Aplikasi microsoft project digunakan untuk mengelola rencana atau 

waktu tugas sehingga sebuah proyek rekayasa konstruksi yang sedang 

berjalan dapat dievaluasi secara keseluruhan pada tahapan tugas proyek. 

Microsoft project memeliki kelebihan seperti dalam pembuatan perencanaan 

suatu kegiatan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu. Dalam 

pembuatan perencanaan kegiatan sebuah proyek perlu dipikikan mengenai 

beberapa kegiatan yang akan dilakukan, daftar peralatan dan material, sumber 

daya manusia pada masing – masing pekerjaaan termasuk biaya yang 

diperlukan selama proses pekerjaan suatu proyek ( Eka Faradiba,2018). 

 Menurut Gantoruddin Abapihi (2014), Microsoft Project adalah program 

aplikasi komputer yang berguna untuk mengelola proyek konstruksi. 

Microsoft Project 2007 mempunyai kelebihan antara lain : 

a. Microsoft Project 2007 mengizinkan pemasangan prioritas 

pekerjaan antara 1 sampai dengan 100. 

b. Pengaturan kalender, termasuk waktu kerja dalam sebuah 

pekerjaan, dapat dilakukan. 
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c. Memberikan tanda kepada pemakai jika proyek selesai sesudah 

batas waktu yang ditentukan. 

d. Menyediakan sumber daya berupa material. 

e. Network diagram view yang baru dan lengkap. 

f. Pada network diagram dapat pula diatur mengenai outlining, 

seperti menyembunyikan substask dan memunculkannya kembali, 

serta menampilkan hanya pekerjaan utama saja. 

g. Diperkenalkan grup pekerjaan dan sumber daya yang lebih 

memudahkan pengontrolannya. 

h. Pada spesifikasi format WBS (Work Breakdown Structures), dapat 

dilakukan sesuai selera pemakai. 

i. Untuk memperlebar garis dapat dilakukan dengan dragging sesuai 

dengan kebutuhan pemakai. Hal itu berguna untuk membedakan 

pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. 

j. Pada proses penyimpan, project dapat di-set sesuai dengan waktu 

yang diperlukan, baik penyimpanan satu buah proyek ataupun 

semua proyek yang sedang dibuka. 

 Microsoft Project merupakan software yang dapat digunakan untuk 

membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen dalam proyek 

tersebut. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam 

pengelolahan data – data proyek menjadikan software ini paling banyak 

dipakai oleh operator komputer. Ini karena keberadaannya benar – benar 

mampu membantu dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan 

pekerjaan, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan data proyek. 

2.6 Pengertian Network Planning 

Network Planning didefinisikan sebagai satu model yang banyak 

digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan kerja yang 

bersangkutan. Dapat disimpulan bahwa network planning merupakan suatu 

perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan 

ketergantungan antara tiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram 

network.(Herjanto,2003) 
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2.6.1 Manfaat Network Planning 

 Network planning juga memiliki beberapa manfaat menurut 

(Handoko,2000), yakni sebagai berikut : 

a. Perancanaan suatu proyek yang komplek 

b. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang 

praktis dan efisien. 

c. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang 

tersedia. 

d. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan 

keterlambatan-keterlambatan  

e. Menentukan trade-off  (kemungkinan pertukaran) antara waktu dan 

biaya 

2.6.2 Network Planning Dalam Manajemen Proyek 

 Dalam manajemen proyek, dari segi penyusunan jadwal, network 

planning dipandang sebagai salah satu langkah penyempurnaan metode 

bagan balok karena dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

belum terpecahkan oleh metode tersebut, seperti (Herjanto, 2003): 

a. Berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek. 

b. Kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan hubungannya 

dengan penyelesain proyek. 

c. Bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, 

bagaiamana pengaruhnya terhadap sasaran jadwal penyelesaian 

proyek secara keseluruhan. 

d. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar 

komponen, dengan hubunngan ketergantungan yang kompleks. 

e. Membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis. 

f. Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. 

2.6.3 Simbol-simbol Dalam Network Planning. 

 Herjanto (2007:361) menyatakan bahwa terdapat simbol dan notasi yang 

dipakai dalam network planning yaitu: 

a. Anak Panah 

 

Anak panah menggambarkan kegiatan (activity). Arah anak panah 

menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang 

mendahului (preceding activity) dan kegiatan yang mengikuti 
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(succeeding activity). Suatu aktivitas baru dapat dimulai jika 

preceding event sudah selesai dikerjakan. Setiap anak panah biasanya 

disertai dengan notasi yang memberikan identifikasi nama/jenis 

kegiatan dan estimasi waktu penyelesaian kegiatan yang 

bersangkutan.   

b. Lingkaran 

 

 

    

 

  

Lingkaran (node) menggambarkan peristiwa (event). Setiap kegiatan 

selalu dimulai dengan suatu peristiwa dan diakhiri dengan suatu 

peristiwa juga, yaitu peristiwa mulainya kegiatan dan peristiwa 

selesainya kegiatan itu 

 

c. Anak Panah Putus-putus. 

 

Dummy (anak panah terputus-putus), artinya kegiatan semua, yaitu 

kegiatan yang tidak memerlukan durasi dan sumber daya.  

2.6.4 Hubungan Antara Simbol dan kegiatan. 

Hubungan peristiwa dan kegiatan pada AOA (Activity On 

Arrow)Peristiwa terdahulu Peristiwa(Node/event)berikutnya 

i j

  
 Hubungan antara kegiatan-kegiatan pada AON(Activity On Node) 

 

A A
 

 

a. Kegiatan B mulai setelah kegiatan A selesai 

 

A B
 

 
EET 

LET 

No 
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b. Kegiatan B dan C dapat mulai setelah A selesai (kegiatan 

memencar) 

 

A

B

C

 
 

 

c. Kegiatan D dan C dapat dimulai setelah kedua kegiatan A dan 

B selesai. 

 
Gambar 2.3 Tanda/simbol dalam membuat jaringan kerja 

Sumber : Imam soeharto (1999) 

2.6.5 Kegiatan Dummy 

 Dummy disini digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan. Seperti 

halnya arrow panjang, ketebalan dan kemiringan dummy tidak perlu berskala. 

Perbedaan dummy dengan kegiatan biasa adalah dummy tidak mempunyai 

durasi (jangka waktu tertentu) karena tidak memakai atau menghabiskan se-

jumlah sumber daya( Narowi, 2016 ). 

 Aktivitas Dummy dipergunakan untuk memperlihatkan ketergantungan 

dari suatu event kepada event yang lain akan tetapi tidak memerlukan 

sumberdaya maupun waktu, dalam praktek terdapat adanya suatu aktivitas 

menunggu dan nyata-nyata memerlukan waktu (menunggu matangnya beton, 

menunggu dinginnya benda kerja di udara dan lain-lain), akan tetapi 

aktivitas-aktivitas tadi tidak memerlukan sumberdaya khusus. Aktivitas 
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semacam ini disebut “real team dummy” dan digambarkan tetap sama dengan 

zero time dummy( Sumardjito, 2017).Simbol dari aktivitas dummy adalah 

anak panah putus – putus.  

Dummy

Durasi = 0

 
Gambar 2.4 Notasi Dummy 

Sumber : (Sumardjito (2011) 

 

2.7 CPM (Crtical Path Method) 

CPM atau Metode Jalur Kritis adalah suatu rangkaian item pekerjaan 

dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek 

secara keseluruhan. Ketidaktepatan waktu suatu pekerjaan yang masuk dalam 

pekerjaan kritis akan menyebabkan proyek mengalami keterlambatan karena 

waktu finish proyek akan menjadi mundur atau delay, sehingga memerlukan 

perhatian khusus (kritis). Hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

jalur kritis yaitu slack pekerjaan jalur kritis sama dengan 0 (nol), sehingga 

memungkinkan relokasi sumber daya dari pekerjaan non kritis ke pekerjaan 

kritis. CPM dibangun atas suatu network yang dihitung dengan cara tertentu 

dan dapat pula dengan software. Metode ini sangat bermanfaat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan suatu proyek. 

Penggunaan CPM secara sederhana bermaksud untuk membuat jadwal yang 

berukuran besar pada proyek besar menjadi jadwal yang lebih kecil sehingga 

jadwal tersebut dapat lebih mudah untuk dikelola.(Soeharto, 1995). 

Metode ini merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam 

bentuk jaringan. Pengerjaannya menggunakan asumsi, bahwa kegiatan dapat 

dimulai setelah kegiatan sebelumnya (predecessor) sudah selesai. Untuk 

mengetahui data kegiatan predecessor, dilakukan pada saat inventarisasi 

kegiatan yang mengacu pada kurva S proyek yang sudah ada. Seperti yang 

tertulis pada sub babnetwork planning, jaringan CPM disusun dengan 

menggambarkan anak panah sebagai hubungan antar kegiatan dan lingkaran 

sebagai kegiatan. 

 

EETj = (EETi+ Dij)max..........................(1) 
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Dengan  : 

EET i  = waktu mulai paling cepat dari event i 

EET j  = waktu mulai paling cepat dari event j 

D ij  = durasi untuk melaksanakan kegiatan antara event i dan 

eventj 

Berikut tahap-tahap untuk menghitung EET mengacu pada 

Gambar 2.4 : 

a. Tentukan nomor kegiatan dari kiri ke kanan, mulai dari kegiatan 

nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. 

b. Tentukan nilai EET i untuk kegiatan nomor 1 (paling kiri) dengan 

angka awal yaitu nol. 

c. Menghitung nilai EET j kegiatan berikutnya dengan rumus (1). 

Apabila terdapat beberapa kegiatan (termasuk dummy) menuju 

atau dibatasi oleh kegiatan yang sama, maka diambil nilai EET j 

yang maksimum. 

 
 

Gambar 2.5 Critical Path Method (CPM) 

 

Hasil dari perhitungan maju dimasukkan pada kolom atas di 

dalam lingkaran, seperti yang terlihat dalam Gambar 2.4. Sedangkan 

kolom bawahnya diisi dari hasil perhitungan mundur. Hitungan mundur 

dimulai dari ujung kanan (hari terakhir penyelesaian proyek) suatu 

jaringan kerja. Perhitungan mundur ini digunakan untuk menghitung 

LET, dimana LET adalah kegiatan paling akhir atau waktu paling 

lambat dari event (Soeharto, 1995). 

LETj = (LETi + Dij)max..........................(2) 
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Dengan  : 

EET i  = waktu mulai paling cepat dari event i 

EET j  = waktu mulai paling cepat dari event j 

D ij  = durasi untuk melaksanakan kegiatan antara event i dan 

eventj 

2.8 Perhitungan Waktu dan Lintasan Kritis 

Menjelaskan bahwa dalam dalam melakukan analisis jalur kritis, 

digunakan dua proses two-pass, terdiri atas forward pass dan backward pass. 

ES dan EF ditentukan selama  forward pass, LS dan LF ditentukan selama 

backward pass. ES (earliest start) adalah waktu terdahulu suatu kegiatan 

dapat dimulai, dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai. EF (earliest 

finish) merupakan waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. LS (latest 

start) adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak 

menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. LF (latest finish) adalah 

waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu 

penyelesaian keseluruhan proyek (Heizer dan Render 2005). 

ES = Max {EF semua pendahulu langsung} 

EF = ES + Waktu kegiatan 

LF = Min {LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya} 

LS = LF – Waktu kegiatan 

 

Setelah waktu terdahulu dan waktu terakhir dari semua kegiatan dihitung, 

kemudian jumlah waktu slack (slack time) dapat ditentukan. Slack adalah 

waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur, tanpa 

menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan (Heizer,2005). 

 

Slack = LS – ES 

atau 

Slack = LF – EF 

2.9 Crashing Kegiatan 

Crashing adalah proses mereduksi waktu penyelesaian proyek dengan 

disengaja, sistematis dan analitik melalui pengujian dari semua kegiatan 

dalam proyek namun difokuskan pada kegiatan yang berada di jalur kritis. 
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Maka lintasan kritis pada network planning harus sudah diketahui sebelum 

melakukan crashing, karena lintasan kritis menjadi penentu dalam 

mempercepat durasi. 

Proses crashing adalah cara melakukan perkiraan dari variabel cost 

dalam menentukan pengurangan durasi yang paling maksimal dengan biaya 

yang paling ekonomis dari kegiatan yang masih mungkin untuk direduksi 

(Ervianto, 2004). 

Crashing dilakukan agar pekerjaan selesai dengan pertukaran silang 

waktu dan biaya dengan menambah jumlah shift kerja, jumlah jam kerja, 

jumlah tenaga kerja, jumlah ketersediaan bahan serta memakai peralatan 

yang lebih produktif dan metode instalasi yang lebih cepat sebagai komponen 

biaya direct cost. Metode tersebut dilakukan dengan cara perbaikan 

penjadwalan menggunakan network planning yang berada pada lintasan 

kritis. Konsekuensi crashing adalah meningkatnya direct cost seperti biaya 

upah pekerja dan penambahan alat (Husein, 2011). 

Setiap kegiatan yang terdapat di lintasan kritis proyek dilakukan analisa 

kenaikan komponen direct cost dan indirect cost. Untuk mengetahui 

kenaikan biaya dari masing - masing kegiatan. Setelah kenaikan biaya sudah 

diketahui, masing-masing kegiatan dapat dicari nilai cost slope. Nilai cost 

slope menunjukan kenaikan biaya per-harinya dari setiap kegiatan. Dari nilai 

cost slope ini ditentukan pekerjaan yang akan dilakukan percepatan. Indikator 

pekerjaan yang dapat dipilih untuk dilakukan percepatan adalah pekerjaan 

dengan nilai cost slope yang terkecil. Karena nilai cost slope terkecil 

menginterpretasikan kenaikan biaya yang terkecil. 

2.9.1 Penambahan Jumlah Tenaga Kerja 

  Penambahan tenaga kerja dimaksudkan sebagai 

penambahan jumlah pekerja dalam satu unit pekerja untuk 

melaksanakan suatu aktivitastertentu tanpa menambahkan jam kerja 

(Anastasia,2016). 

 Dalam merencanakan penambahan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya 

perlu memperhatikan berbagi macam faktor, yaitu produktivitas tenaga kerja, 

keterbatasan sumber daya, jumlah tenaga kerja konstruksi dilapangan 

(Iqbal,2012).Penambahan tenaga kerja dipakai 25% dari total tenaga kerja 

yang sudah ada(Ika,2016). Dalam penambahan jumlah tenaga kerja yang 
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optimum akan menambah produktivitas pekerjaan sehingga dapat 

menyelesaikan suatu kegiatan tepat waktu. 

 

2.9.2 Penambahan Jam Kerja 

  Pada penelitian penulis melakukan perbandingan biaya dengan 

penambahan jam kerja dan penambahan jumlah tenaga kerja. Penambahan 

jam kerja lembur bertujuan agar durasi pekerjaan bisa selesai tepat waktu. 

Sehingga dapat mempercepat waktu produktivitas kerja pelaksanaan sebuah 

kegiatan. Adapun rencana kerja lembur adalah sebagi berikut : 

a. Waktu kerja normal adalah 8 jam ( 08:00 – 17:00 ), sedangkan kerja 

lembur dilakukan setelah waktu jam kerj normal. 

b. Besaran upah pekerja untuk lembur yang diatur melalui 

KEPMENAKER & TRANS. RI No. Kep – 102/Men/VI/2004 

sebagai berikut : 

1. Untuk 1 jam kerja lembur pertama adalah 1,5 di kali upah sejam. 

2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harusnya dibayar sebesar 2 

kali upah sejam. 

Dari urain diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : biaya lembur 

per hari = (jam kerja lembur pertama × 1,5 × upah satu jam normal) + 

(jam kerja lembur berikutnya × 2 × upah satu jam nromal). 

 

2.10 Pengertian TCTO (Time Cost Trade Off) 

Time cost trade off merupakan kompresi jadwal untuk mendapatkan 

proyek yang lebih menguntungkan dari segi waktu (durasi), biaya, dan 

pendapatan. Tujuannya adalah memampatkan proyek dengan durasi yang 

dapat diterima dan meminimalisasi biaya total proyek. Pengurangan durasi 

proyek dilakukan dengan memilih aktivitas tertentu (Anastasia Mela,2016). 

Menurut Ervianto (2014) mengatakan pengertian time cost trade off  

adalah suatu proses yang disengaja, sistematik, dan analitik dengan cara 

melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang 

dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Selanjutnya 

melakukan kompresi dimulai dari lintasan kritik yang mempunyai nilai cost 

slope terendah. 
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2.10.1 Konsep Time Cost Trade Off 

 Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk melakukan 

percepatan durasi waktu dari sebuah proyek. Seperti adanya tekanan 

persaingan global, pemberian insentif kepada pelaksana proyek jika proyek 

selesai lebih cepat, dan kemungkinan terjadinya sebab-sebab yang tidak 

terduga seperti gangguan cuaca, kesalahan perancangan awal, kegagalan 

konstruksi serta kerusakan mesin dan peralatan dapat menjadi sebab mengapa 

durasi penyelesaian proyek harus dikurangi. Namun dalam upaya pengurangan 

durasi proyek ini terkadang biaya yang muncul mengalami kenaikan dari biaya 

rencana sebelumnya. Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek 

denganmelakukan penekanan waktu aktivitas, diusahakan agar pertambahan 

biaya yang ditimbulkan seminimal mungkin. Disamping itu harus diperhatikan 

pula bahwa penekanannya hanya dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang ada 

pada lintasan kritis. Apabila penekanan dilakukan pada kegiatan yang tidak 

berada di lintasan kritis, maka waktu penyelesaian keseluruhan tidak akan 

berkurang.(Soeharto, 1995). 

 Time cost trade off merupakan kompresi jadwal untuk mendapatkan 

proyek yang lebih menguntungkan dari segi waku (durasi), biaya, dan 

pendapatan. Tujuannya adalah memampatkan proyek dengan durasi yang dapat 

diterima dan meminimalisasi biaya total proyek. Pengurangan durasi proyek 

dilakukan dengan memilih aktivitas tertentu. 

Menurut Soeharto (1999), prosedur mempersingkat waktu diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Menghitung waktu penyelesaian proyek dan mengidentifikasi float 

dengan memakai kurun waktu normal. 

2. Menentukan biaya normal masing – masing kegiatan  

3. Menentukan biaya dipercepat masing – masing kegiatan 

4. Menghitung cost slope masing – masing komponen kegiatan  

5. Mempersingkat kurun waktu kegiatan, dimulai dari kegiatan kritis 

yang mempunyai cost slope terendah. 

6. Bila dalam proses memperccepat waktu proyek terbentuk jalur kritis 

baru, maka percepat kegiatan – kegiatan kritis yang mempunyai 

kombinasi slope biaya terendah. 

7. Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai titik proyek. 
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8. Membuat tabulasi biaya versus waktu , gambarkan dalam grafik dan 

hubungan titik norml (biaya dan waktu normal), titik yang terbentuk 

setiap kali mempersingkat kegiatan sampai dengan Titik Proyek 

Dipersingkat (TPD). 

9. Hitung biaya tidak langsung proyek dan gambarkan pada grafik di atas. 

10. Jumlahkan biaya langsung dan biaya tak langsung untuk mencari biaya 

total sebelum kurun waktu yang diingkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik2.1 Hubungan Waktu – Biaya normal dan dipersingkat 

untuk suatu kegiatan  

Sumber : Soeharto (1997) 

 Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti pada grafik 2.1. 

Titik A menunjukan titik normal. Sedangkan B adalah titik dipersingkat. Grafis 

yang menghubungkan titik A dengan B disebut kurva waktu-biaya. Pada 

umumnya garis ini dapat dianggap sebagai garis lurus,bila tidak (misalnya 

cekung) maka diadakan perhitungan persegmen yang terdiri dari beberapa 

garis lurus. Dengan menggunakan variable waktu dan biaya pada saat normal 

maupun dipercepat, maka didapatkan pertambahan biaya untuk mempercepat 

suatu aktifitas per satuan waktu yang disebut cost slope. Menggambarkan titik-

titik dari suatu kegiatan apa yang dihubungkan oleh segmen-segmen garis yang 

dapat berfungsi untuk menganalisis kegiatan apa masih layak untuk diadakan 

crashing. Cara yang digunakan adalah meninjau slope (kemiringan) dari 

masing-masing segment garis yang dapat memberikan identifikasi mengenai 

pengaruh biaya terhadap pengurangan waktu penyelesaian suatu proyek. Cost 

slope adalah pertandingan antara pertambahan biaya dengan percepatan waktu 

penyelesaian proyek. Yang dirumuskan sebagai berikut : 
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Cost Slope= 
onCostduratitionNormaldura

tNormaltCrash



 coscos
 

Menurut Ardika, (2014), Terdapat dua nilai waktu yang akan 

ditunjukkan tiap aktivitas dalam suatu jaringan kerja saat terjadi percepatan 

yaitu: 

a. Normal Duration 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau 

kegiatan dengan sumber daya normal yang ada tanpa adanya tambahan biaya 

lain dalam sebuah proyek. 

b. Crash Duration 

Waktu yang dibutuhkan oleh satu proyek dalam usahanya untuk 

mempersingkat waktu yang durasinya lebih pendek dari normal duration. 

Proses percepatan juga menyebabkan perubahan elemen biaya yaitu : 

c. Normal Cost 

Biaya yang dikeluarkan dengan penyelesaian proyek dalam waktu 

normal. Perkiraan biaya ini adalah pada saat perencanaan dan penjadwalan 

bersamaan dengan penentuan waktu normal. 

d. Crash Cost 

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut dalam 

jangka waktu sebesar durasi percepatannya. Biaya ini memacu pekerjaan lebih 

cepat selesai. Biaya crash akan menjadi lebih besar  dari biaya normal semula, 

hal ini diakibatkan waktu yang menjadi lebih cepat dari waktu normalnya. Pada 

akhirnya, pelaksanaaan percepatan durasi proyek dapat menyebabkan terjadi 

peningkatan biaya langsung (direct cost) yang digunakan untuk menambah 

tingkat produktivitas kerja. 

 

2.10.2 Analisa Biaya Dalam Proyek 

 Selama masa konstruksi, suatu proyek memerlukan berbagai jenis 

sumber daya (5M) antara lain tenaga kerja (man), material, metode (method) 

dan peralatan (machine), uang(money). Kebutuhan sumber daya akan 

mempengaruhi masalah keuangan seperti masalah biaya dan pendapatan 

proyek. Biaya yang digunakan pada proyek adalah biaya total. Total biaya 

untuk setiap durasiwaktu adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak 

langsung(Anastasia Mela,2016). 
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1. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah semua biaya yang dikeluarkan secara langsung 

berhubungan erat dengan aktivitas proyek yang sedang berjalan. 

Biayalangsung akan bersifat sebagai biaya normal apabila dilakukan 

denganmetode yang efisien dan dalam waktu normal proyek. Biaya 

untuk durasiwaktu yang dibebankan (imposed duration date) akan 

lebih besar daribiaya untuk durasi waktu yang normal sehingga 

pengurangan waktu akanmenambah biaya dari kegiatan proyek. Total 

waktu dari semua paketkegiatan dalam proyek menunjukkan total 

biaya langsung untukkeseluruhan proyek (Santosa, 2013). Komponen 

biaya langsung antara lain: 

a. Biaya Bahan dan Material 

Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan dan material yang 

akandigunakan. Biaya material di suatu tempat mungkin akan 

berbedadengan tempat lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kelangkaan 

material, biaya transportasi dan stok material. 

b. Biaya Upah Tenaga Kerja 

Biaya upah tenaga kerja relatif bervariasi dan tergantung terhadap 

keahlian dan standar gaji dimana proyek tersebut berada. Upahpekerja 

ini termasuk jaminan kesehatan dan asuransi kecelakaankerja. 

c. Biaya Alat 

Dalam penggunaan alat pada masa kontruksi perlu dilakukan 

pertimbangan sebelumnya untuk menyewa atau membeli alat tersebut. 

Karena dengan suatu analisa dan pertimbangan yang tepat dapat 

menekan biaya peralatan. 

d. Biaya Sub-Kontraktor 

Biaya yang akan dikeluarkan bila ada bagian pekerjaan yang 

diserahkan kepada sub-kontraktor. Sub-kontraktor ini bertanggung 

jawab dan dibayar oleh kontraktor utama. 

2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk setiap 

kegiatan proyek tetapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 

yangbersangkutan dan dihitung pada awal proyek sampai akhir 

proyekkonstruksi. Bila pelaksanaan akhir proyek mundur dari waktu 

yang sudahdirencanakan maka biaya tidak langsung ini akan menjadi 

besar, sehinggakeuntungan kontrakor akan berkurang bahkan pada 
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kondisi tertentu akanmengalami kerugian. Menurut Widyatmoko 

(2008), biaya tidak langsungtersebut meliputi: 

a. Biaya Overhead 

Biaya overhead adalah biaya-biaya operasional yang menunjang 

pelaksanaan pekerjaan selama proyek berlangsung. Biaya 

inidikeluarkan untuk fasilitas sementara, operasional petugas, 

biayauntuk K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 

b. Biaya Tidak Terduga 

Biaya tidak terduga adalah biaya untuk kejadian-kejadian yang 

memungkinkan akan terjadi ataupun tidak terjadi. 

c. Keuntungan 

Keuntungan kontraktor yang direkomendasikan dalam kontrak kerja 

pada umumnya 10%. Selain itu juga tergantung pada besarnya 

resikopekerjaan tersebut, semakin besar resikonya maka akan semakin 

besarpula keuntungan yang ditetapkan. Bagi kontraktor, keuntungan 

sangatdipengaruhi oleh seberapa besar efesiensi yang dapat 

dilakukankontraktor yang bersangkutan dengan tidak mengurangi 

kualitas,spesifikasi dan waktu pelaksanaan proyek. 

 Total biaya pada proyek penelitian merupakan penjumlahan 

biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya untuk durasi waktu 

yang dibebankan akanlebih besar dari biaya untuk durasi waktu yang 

normal, sehingga penguranganwaktu akan menambah biaya dari 

kegiatan proyek. Biaya tidak langsungbersifat kontinu selama proyek, 

sehingga pengurangan durasi proyek berartipengurangan dalam biaya 

tidak langsung(Anastasia,2016). 
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Gambar 2.6 Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

Sumber : Asiyanto (2005) 
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2.11 Penelitian terdahulu 

No Nama Tahun Judul penelitian Hasil penelitian 

1 
Didit 

Widayanti 
2001 

Analisa Metode 

Pertukaran Waktu 

dan Biaya Pada 

Proyek Jembatan 

Besuk Koboan 

Lumajang 

Diperoleh biaya total 

minimum 

Rp.5.881.559037,00 

dari biaya total semua 

Rp.5.929.291.026,87 

dengan waktu 

pelaksanaan optimum 

472 hari dari waktu 

pelaksanaan semula 

yaitu 606 hari. 

2 
Anang 

Prasetyo 
2017 

Analisis Perubahan 

Biaya Pada 

Keterlambatan 

Proyek Konstruksi 

Dengan Metode 

Time Cost Trade 

Off Analysis 

(Studi Kasus 

Pembangunan Balai 

Budaya Kabupaten 

Nganjuk) 

Keterlambatan 

pekerjaan diketahui 

selama 35 hari dan 

terdapat penambahan 

biaya sebesar Rp. 

198.975.000,00.penam

bahan biaya tersebut 

karena adanya 

penambahan tenaga 

kerja sebanyak 11 

tukang kayu & 81 

pekerja. 

3 
Fadllan 

Fitrah 
2017 

Analisis Optimasi 

Waktu Dan Biaya 

Dengan Metode 

Time Cost Trade 

Off  Pada 

Pembangunan 

Kapal Kelas I 

Kenavigasian Di 

Galangan Kapal 

Batam,Kepulauan 

Riau 

Proyek Hull & 

Outfitting Kapal Kelas 

1 Kenavigasian dapat 

dipercepat selama 23 

hari dengan biaya 

penambahan sebesar 

Rp 767.198.468,28 
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No Nama Tahun Judul penelitian Hasil penelitian 

4 
Sony 

Julianto 
2017 

Percepatan Durasi 

Proyek Dengan 

Analisa Time Cost 

Trade Off (TCTO) 

Studi Kasus : 

Pembangunan 

Gedung Type B 

SMP Negeri 24 

Surabaya 

Sedangkan untuk biaya 

pelaksanaan 

percepatan mengalami 

penambahan biaya 

sebesar Rp 1.680.645 

yang semula sebesar 

Rp20.599.702 menjadi 

Rp22.280.347 

5 
Okky Tri 

Anggono 
2015 

Analisis Biaya 

Dengan Metode 

Time Cost Trade 

Off  Pada Proyek 

Pembangunan 

Asrama Akademi 

Keretan Api 

Madiun 

Hasil analisa Time 

Cost Trade Off 

(TCTO) dengan 

alternatif percepatan 

penambahan jam kerja, 

waktu normal sebesar 

194 hari dengan biaya 

Rp. 5,876,979,451.31 

maka di peroleh durasi 

optimasi percepatan 

proyek 13  hari [(+) 

4hari menjadi 17 hari] 

dengan biaya dengan 

biaya sebesar Rp 

17,370,000,00 dengan 

waktu percepatan 8 

hari dan biaya 

optimum sebesar 

Rp5,894,349,451,31. 

 

 

 

 


