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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Proyek 

    Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, 

memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran dan sumber daya serta memiliki 

spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya 

keterbatasan-keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah 

organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki 

agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa 

tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu dan sesuai dengan 

kualitas yang diharapkan.  Pengertian proyek menurut beberapa ahli sebagai 

berikut : 

1. Heizer dan Render (2006:81) menjelaskan bahwa proyek dapat didefinisikan 

sebagai sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama.  

2. Schwalbe yang diterjemahkan oleh Dimyati & Nurjaman (2014:2) menjelaskan 

bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan 

produk atau layanan yang unik. Pada umumnya, proyek melibatkan beberapa 

orang yang saling berhubungan aktivitasnya dan sponsor utama proyek 

biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif untuk 

menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. 

3. Nurhayati (2010:4) menjelaskan bahwa sebuah proyek dapat diartikan sebagai 

upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan 

harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber 

daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

4. Menurut Subagya dalam Dannyanti (2010) : Proyek adalah suatu pekerjaan 

yang memiliki tanda-tanda khusus sebagai berikut, yaitu, 

- Waktu mulai dan selesainya sudah direncanakan. 
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- Merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat dipisahkan dari yang lain. 

- Biasanya volume pekerjaan besar dan hubungan antar aktifitas kompleks. 

2.1.1  Ciri-Ciri Proyek 

    Menurut Dannyanti (2010) Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-

ciri proyek antara lain : 

a. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. 

b. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. 

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

biaya, dan mutu hasil akhir. 

d. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang. 

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

2.1.2  Macam Proyek 

   Menurut Soeharto (1999), proyek dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Proyek Engineering-Konstruksi Terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan, dan konstruksi. 

b. Proyek Engineering-Manufaktur Dimaksudkan untuk membuat produk 

baru, meliputi pengembangan produk, manufaktur, perakitan, uji coba 

fungsi dan operasi produk yang dihasilkan. 

c. Proyek Penelitian dan Pengembangan Bertujuan untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. 

d. Proyek Pelayanan merupakan Manajemen Proyek pelayanan manajemen 

tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, tetapi laporan akhir, misalnya 

merancang sistem informasi manajemen. 

e. Proyek Kapital, Proyek kapital merupakan proyek yang berkaitan dengan 

penggunaan dana kapital untuk investasi. 

f. Proyek Radio-Telekomunikasi Bertujuan untuk membangun jaringan 

telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya 

minimal. 
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g. Proyek Konservasi Bio-Diversity, Proyek konservasi bio-diversity 

merupakan proyek yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan. 

2.1.3  Sasaran Proyek 

    Setiap proyek mempunyai tujuan yang telah disebutkan dalam ciri-ciri 

proyek. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat tiga sasaran yang sering juga 

dianggap sebagai kendala, yaitu : 

 Anggaran 

Anggara proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. 

Untuk proyek – proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal 

bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya ditentukan untuk total proyek tetapi 

dipecah bagi komponen-komponennya, atau per periode tertentu yang jumlahnya 

disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian penyelesaian bagian-bagian 

proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode. 

 Jadwal 

Jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 

yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya 

tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. 

 Mutu 

Mutu produk atau hasil kegiatan proyek harus memiliki spesifikasi dan kriteria 

yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, bila hasil kegiatan proyek tersebut berupa 

instalasi pabrik, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah pabrik harus mampu 

beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

     Kegiatan tersebut bersifat tarik menarik. Artinya, jika ingin meningkatkan 

kinerja produkyang telah disepakati dalam kontrak, maka pada umumnya harus 

diikuti dengan menaikan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya 

melebihi anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya,maka biasanya harus 

berkompromidengan mutu atau jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan 

proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. 
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2.2  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 dikategorikan atas :  

1. Pemilik Proyek (Owner) 

        Pemilik Proyek betindak sebagai badan atau orang yang mempunyai 

gagasan dan berkewajiban membiayai proyek secara keseluruhan.  

2. Konsultan Proyek 

        Konsultan proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab 

menangkap ide dan gagasan dari pemilik proyek melalui manajemen 

konstruksi, kemudian melakukan pengelolaan tahap demi tahap sampai 

ide tersebut terwujud. Konsultan berfungsi sebagai penasehat terhadap 

pemilik proyek dan mewujudkan gagasan tersebut.  

3. Pelaksana (Kontraktor) 

        Kontraktor adalah sebagai pelaksana proyek yang diberikan oleh 

pemilik proyek dengan pengarahan dan pengendalian yang dilakukan 

oleh manajemen konstruksi, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

perencanaan yang telah digariskan, dan mempunyai tanggung jawab 

dalam melaksanakan gagasan atau ide menjadi nyata. 

        Siklus proyek konstruksi, meliputi beberapa tahap berikut (Dimyati 

& Nurjaman, 2014:10-11):  

1. Kontekstual gagasan: tahapan ini terdiri atas kegiatan, perumusan 

gagasan, kerangka acuan, studi kelayakan awal, indikasi awal dimensi, 

biaya, dan jadwal proyek.  
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2. Studi kelayakan: tujuannya mendapatkan keputusan tentang kelanjutan 

investasi pada proyek yang akan dilakukan. Informasi dan data dalam 

implementasi perencanaan proyek lebih lengkap dari tahap pertama 

sehingga penentuan dimensi dan biaya proyek lebih akurat dengan 

tinjauan terhadap aspek sosial, budaya, eknomi, finansial, legal, teknis, 

dan administratif yang komprehensif.  

3. Detail desain, terdiri dari kegiatan pendalaman berbagai aspek persoalan, 

desain engineering dan pengembangan, pembuatan jadwal utama dan 

anggaran serta menentukan perencanaan sumber daya, penyiapan 

perangkat, dan penentuan peserta proyek dengan program lelang.  

4. Tujuan, yaitu menetapkan dokumen perencanaan lengkap dan terperinci, 

secara teknis dan administratif untuk memudahkan pencapaian sasaran 

dan tujuan proyek.  

5. Pengadaan, yaitu memilih kontraktor pelaksana dengan menyertakan 

dokumen perencanaan, aturan teknis, administrasi yang lengkap, dan 

produk tahapan detail desain. Dari proses ini, diperoleh penawaran yang 

kompetitif dari kontraktor dengan tingkat akuntabilitas dan tranparansi 

yang baik.  

6. Implementasi, terdiri atas kegiatan, desain engineering yang terperinci, 

pembuatan spesifikasi dan kriteria, pembelian peralatan dan material, 

fabrikasi dan kontruksi, inspeksi mutu, uji coba, start-up, demobilisasi, 

dan laporan proyek penutup. Tujuan akhir proyek adalah mendapatkan 

kinerja biaya, mutu, waktu dan keselamatan kerja paling maksimal, 

dengan melakukan proses perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan dan 

pengendalian yang lebih cermat serta terperinci dari proses sebelumnya. 

Pada tahap ini, kontraktor memiliki peran dominan dengan tujuan akhir 

sasaran proyek tercapai dan mendapatkan keuntungan maksimal. Peran 

pemilik proyek pada tahapan ini dilakukan oleh agen pemilik sebagai 15 

konsultan pengawas pelaksanaan, dengan tujuan mereduksi segala 

macam penyimpangan serta melakukan tindak koreksi yang diperlukan.  



  

10 

 

7. Operasi dan pemeliharaan, terdiri atas kegiatan operasi rutin dan 

pengamatan prestasi akhir proyek serta pemeliharaan fasilitas bangunan 

yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. 

2.3  Konsep Manajemen Proyek 

        Menurut Kerzner dalam Soeharto (1999), manajemen proyek didefinisikan 

sebagai : Project manajement is the planning, organizing, directing, and 

controlling of company resources for a relatively short term objective that has 

been establish to complete specific goals and objectives. Furthermore, project 

management utilizes the systems approach to management by having functional 

personnel (the vertical hierarchy) assigned to a specific project (the horizontal 

hierarchy). 

        “Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 

mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek 

yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek menggunakan pendekatan 

sistem dan hierarki (arus kegiatan) vertikal dan horisontal”. Jelas di sini tidak 

terlihat diperlukannya unsur-unsur prasarana (dalam arti bangunan dan jalan) 

untuk memulai sebuah proyek. 

        Lebih jauh O”Brien dalam Soeharto (1999) mengatakan manajemen proyek 

adalah : Project management accours when managemet gives emphasis and 

special attention to the conduct of non repetitive activities for the purpose of 

meeting a single set of goals. 

        Dari definisi tersebut terlihat bahwa konsep manajemen proyek 

mengandung hal-hal pokok sebagai berikut : 

a. Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu 

merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya 

perusahaan yang berupa manusia, dan material. 

b. Kegiatan yang dikelola berjangka pendek, dengan sasaran yang telah 

digariskan secara spesifik. Ini memerlukan teknik dan metode pengelolaan 

yang khusus, terutama aspek perencanaan dan pengendalian. 

c. Memakai pendekatan sistem (System approach to management). 
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d. Mempunyai hierarki (arus kegiatan) horisontal disamping hierarki vertikal. 

(Soeharto, 1999). 

        Dalam pendefinisian manajemen proyek selalu terdapat unsur-unsur : 

a. Dilaksanakan dalam waktu tertentu. 

b. Mempunyai tujuan yang jelas. 

c. Manajemen proyek mengelola kegiatan yang tidak biasa dan tidak rutin serta 

terasa asing.(Soeharto,1999). 

2.3.1  Tujuan Manajemen Proyek 

   Menurut Soeharto (1999), Sistem manajemen proyek bertujuan untuk dapat 

menjalankan setiap proyek secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan 

pelayanan maksimal bagi semua pelanggan. Sistem manajemen proyek diterapkan 

karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di bidang - bidang 

yang dibutuhkan dalam menjalankan setiap proyek. Manajer proyek secara aktif 

melakukan kegiatan - kegiatan proyek dan bertanggung jawab dalam hal : 

a. Melakukan konsolidasi dan integrasi rencana pelaksanaan proyek untuk 

menentukan secara layak uraian kegiatan, penjadwalan, anggaran, alokasi 

sumber daya dan pengendaliannya. 

b. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun 

eksternal perusahaan dalam merealisasikan kegiatan proyek menyangkut 

desain / rekayasa sistem, pengembangan produk, operasi / produksi, instalasi / 

testing / commissioning dan purna jual serta mengendalikan penyerahan hasil 

proyek agar sesuai dengan permintaan baik dari aspek waktu, anggaran biaya 

dan tingkat kualitas yang dibutuhkan. 

c. Melaporkan status proyek dan proses kemajuannya secara berkala. 

d. Melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dan 

perubahan-perubahan rencana proyek serta melakukan koreksi dan 

pencegahan yang diperlukan untuk menjaga tingkat keberhasilan proyek 

(Soeharto, 1999). 
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2.4   Fungsi Proses Perencanaan dan Pengendalian Proyek 

2.4.1  Proses dan Sistematika Perencanaan  

        Dari definisi manajemen proyek perencanaaan menempati urutan pertama 

dari fungsi-fungsi lain. Perencanaan adalah proses yang mencoba meletakkan 

dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk 

mencapainya. Salah satu perencanaan adalah pengambilan keputusan. Suatu 

perencanaan yang tepat disusun secara sistematis, untuk menyusun suatu 

perencanaan yang lengkap diperlukan: 

a. Menentukan Tujuan 

 Tujuan organisasi atau perusahaan dapat diartukan sebagai pedoman yang 

membrikan arah gerak segala kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Menentukan Sasaran 

Sasaran adalah titik tertentu yang perlu dicapai apabila organisasi tersebut 

ingin tercapai tujuannya. 

c. Mengkaji Posisi Awal terhadap Tujuan 

Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan organisasi pada saat 

awal terhadap sasaran yang telah ada. 

d. Memilih Alternatif 

Proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat 

dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan kemudian 

menyusunnya menjadi urutan dan rangkaian menuju sasaran dan tujuan. 

e. Menyusun Rangkaian Langkah Mencapai Tujuan 

Proses ini terdiri dari penetapan langkah yang mungkin dapat dilaksanakan 

setelah memperhatikan berbagai batasan kemudian menyusunnya menjadi 

urutan dan rangkaian menuju sasran dan tujuan. 
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2.4.2  Unsur-unsur Perencanaan  

        Unsur-unsur perencanaan yang erat kaitannya manajemen proyek meliputi: 

a. Jadwal 

Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-

langkah kegiatan yang sistematis untuk mencapai sasaran. 

b. Perkiraan 

Dalam arti luas perkiraan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk 

melihat keadaan masa depan dengan data-data yang tersedia. Tujuan dari 

perkiraan adalah memberikan informasi untuk dipakai sebagai salah satu dasar 

perencanaan dan pengendalian.  

c. Sasaran 

Sasaran adalah tujuan yang spesifik dimana semua kegiatan diarahkan dan 

diusahakan untuk mencapainya. Terdapat tiga sasaran penting proyek yaitu 

jadwal, anggaran dan mutu. 

d. Kebijakan dan Prosedur 

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kebijakan atau prosedur memegang 

peranan penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, yaitu merupakan alat 

komunikasi yang diharapkan dapat mengatur, mengkoordinir dan menyatukan 

arah gerakan kegiatan yang akan dilakukan. 

e. Anggaran 

Suatu anggaran menunjukkan penggunaan dana untuk melaksanakan kegiatan 

dalam kurun waktu tertentu.Anggaran pada umumnya disiapkan dalam bentuk 

uang. 
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2.4.3  Fungsi dan Proses Pengendalian 

        Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menetukan standar yang 

sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan 

pelaksanaan dengan standar menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan 

antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang 

diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai 

sasaran. 

   Berdasarkan definisi diatas, proses pengendalian proyek dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Menetukan Sasaran 

b. Lingkup Kegiatan 

c. Standar dan Kriteria 

d. Merancang Sistem Informasi 

e. Menganalisa Hasil Pekerjaan  

f. Mengadakan Tindakan Pembetulan. 

2.4.4  Obyek dan Aspek Pengendalian  

   Garis besar obyek pengendalian proyek adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi Personil 

 Memantau apakah organisasi pelaksanaan proyek dibentuk sesuai rencana. 

b. Waktu / Jadwal 

 Dalam aspek ini obyek pengendalian amat ekstensif dan berlangsung 

sepanjang siklus proyek. 

c. Anggaran Biaya dan jam – orang 

 Pengendalian anggaran dan pemakaian jam – orang berlangsung selama siklus 

proyek, dengan potensi paling mungkin keberhasilan yang besar berada 

diawal proyek sewaktu merumuskan ruang lingkup kerja. 
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d. Pengendalian Pengadaan  

 Pengendalian ruang lingkup kerja erat hubungannya dengan aspek biaya. Ini 

penting dilakukan pada tahap engineering karena disini banyak sekali 

alternatif yang bisa dipilih.  

e. Pengendalian Mutu 

f. Pengendalian Kinerja 

2.5   Metode Penyusunan Jadwal Kerja 

        Dalam penyusunan jadwal kerja dikenal beberapa metode yang umum 

digunakan, yaitu Metode Bagan Balok, Metode Jalur Kritis (Critical Path 

Method), dan Metode PERT (Project Evaluation And Review Technique). 

Masing–masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. 

    Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah Metode Jalur 

Kritis, dimana durasi penyelesaian suatu kegiatan telah direncanakan sebelumnya. 

Durasi ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan tahap selanjutnya. 

2.5.1  Peta Gantt (Gantt Chart) 

   Dari semua teknik-teknik perencanaan yang dikenal salah satunya adalah 

peta gantt (Gantt Chart) yang dikembangkan oleh Henry L Gantt, salah seorang 

pioneer dari scientific manajemen, dalam suatu konvensional Bar Chart biasanya 

hanya menunjukkan data masa lalu, atau analisa dari kondisi tertentu menurut 

kebiasaan yang lebih mudah dimengerti pada suatu tabel, gambar atau tulisan 

yang berupa uraian. Contoh dari Gantt Chart dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Kegiatan 
Durasi 

(Minggu) 

Akhir Minggu 

01/02/01 08/02/01 15/02/01 22/02/01 

A 1 

  

      

  

  

B 2 

  

    

  

    

    

C 3 

  

    

  

    

    

Gambar 2.1 Diagram Bar 

2.5.2  Metode Critical Path Method (CPM) 

   Metode Jalur Kritis (CPM) adalah suatu teknik perencanaan yang 

berdasarkan suatu diagram jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan 

dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek yang 

digambarkan kedalam suatu simbol-simbol. Pada umumnya kegiatan yang bersifat 

kritis dapat ditemukan pada suatu jalur atau lintasan sejak awal sampai akhir 

proyek. 

 Jaringan Kerja 

        Network planning (Jaringan Kerja) pada prinsipnya adalah hubungan 

ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan atau 

divisualisasikan dalam diagram network. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bagian-bagian pekerjaan yang harus didahulukan, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk melakukan pekerjaan selanjutnya dan dapat dilihat pula bahwa suatu 

pekerjaan belum dapat dimulai apabila kegiatan sebelumnya belum selesai 

dikerjakan. 
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   Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network adalah 

sebagai berikut (Hayun, 2005) : 

a. Lingkaran 

Lingkaran yang melambangkan peristiwa selalu digambarkan lingkaran yang 

terbagi atas tiga bagian ruangan: Ruangan sebelah atas merupakan tempat 

bilangan atau huruf yang menyatakan peristiwa. Ruangan sebelah kiri bawah 

merupakan yang menyatakan lamanya hari (waktu satuan hari) yang 

merupakan saat paling awal peristiwa yang bersangkutan. Ruangan sebelah 

kanan bawah merupakan tempat bilangan yang menyatakan saat paling lambat 

peristiwa yang bersangkutan boleh terjadi. Selisih waktu dari kedua saat 

tersebut adalah tenggang waktu peristiwa (Slack) berharga positif. Ada 

kemungkinan tenggang waktu tersebut berharga nol, maka peristiwa yang 

bersangkutan merupakan peristiwa yang kritis, jika berharga negatif peristiwa 

tersebut adalah peristiwa super kritis dan ini bertanda bahwa proyek tidak 

akan selesai pada waktu yang telah ditetapkan. 

NE

LET

EET

 

Gambar 2.2 Lingkaran 

 

Keterangan:    NE  = Number of Efent 

EET = Earlist Event Time = Waktu paling awal 

LET = Latest Event Time = Waktu paling akhir 

 

b. Anak panah 

Anak panah ini melambangkan sebuah kegiatan dari suatu proyek. Pada 

umumnya nama kegiatan dicantumkan diatas anak panah dan lama kegiatan 

dibawahnya. Ekor anak panah ditasirkan sebagai kegiatan dimulai dan 

kepalanya ditafsirkan sebagai kegiatan selesai. Lamanya kegiatan adalah 
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jarak waktu antara kegiatan dimulai dengan kegiatan selesai. Pada lamanya 

kegiatan diberi kode huruf besar A,B,C dan seterusnya. 

 

 

Gambar 2.3 Anak Panah 

c. Anak Panah Terputus-putus (Dummy) 

Anak panah terputus-putus melambangkan hubungan antar peristiwa, sama 

halnya dengan anak panah yang melambangkan kegiatan. Hubungan antar 

kegiatan (Dummy) tidak membutuhkan waktu, sumber daya dan ruangan. 

Oleh karena itu hubungan antar peristiwa tidak perlu diperhitungkan. Dummy 

ini menyatakan logika ketergantungan yang patut diperhatikan. 

 

Gambar 2.4 Anak Panah Putus-Putus 

 

d. Anak Panah Tebal 

Anak panah tebal erupakan kegiatan pada lintasan kritis. 

 

Gambar 2.5 Anak Panah Tebal 

 

        Menurut Heizer dan Render (2006), ada dua pendekatan untuk 

menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan-pada-titik (activity-on-node – 

AON) dan kegiatan pada panah (activity-on-arrow – AOA). Pada pendekatan 

AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan 

kegiatan. 
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Gambar 2.6 Perbandingan Dua Pendekatan Menggambarkan Jaringan Kerja. 

Sumber : Principles of Operations Management, 2004. 

 

                      Gambar 2.7 Notasi yang digunakan pada node kegiatan AON 

D (x) = Durasi kegiatan X 

ES (x) = Waktu mulai paling cepat untuk kegiatan X 

EF (x) = Waktu selesai paling cepat untuk kegiatan X 

LS (x) = Waktu mulai paling lambat untuk kegiatan X 

LF (x) = Waktu selesai paling lambat untuk kegiatan X 
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 Waktu Slack dan Jalur Kritis 

    Dalam sebuah jaringan terdapat waktu slack dan jalur kritis. Waktu slack 

(slack time) yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa 

diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. 

        Secara matematis waktu slack dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Slack = LS – ES atau Slack = LF – EF 

        Suatu jalur kritis bisa didapatkan dengan menambah waktu suatu aktivitas 

pada tiap urutan pekerjaan dan menetapkan jalur terpanjang pada tiap proyek. 

Biasanya sebuah jalur kritis terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa 

ditunda waktu pengerjaannya. 

        Menentukan jalur kritis untuk waktu mulai terlama dan waktu selesai terlama 

untuk setiap kegiatan. Jalur kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu 

tenggang (S=0), artinya kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada ES agar tidak 

mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan slack 

= 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis adalah 

jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Biasanya sebuah jalur kritis terdiri 

dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. Analisis 

jalur kritis membantu menentukan jadwal proyek. 

        Untuk mengetahui jalur kritis dapat dihitung melalui dua waktu awal dan 

akhir untuk setiap kegiatan. Menurut Soeharto dalam buku Dimyati & Nurjaman 

(2014:325), terdapat dua cara untuk melakukan analisis waktu optimal, yaitu 

menggunakan perhitungan maju dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dan 

menggunakan perhitungan mundur mulai kegiatan akhir kembali ke kegiatan 

awal. Hal ini didefinisikan sebagai berikut: 

 Mulai terdahulu (earliest start – ES), yaitu waktu paling awal suatu kegiatan 

dapat dimulai, dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai. Bila waktu 

kegiatan dinyatakan atau berlangsung dalam hari, maka waktu ini adalah hari 

paling awal kegiatan dimulai. 
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 Selesai terdahulu (earliest finish – EF), yaitu waktu selesai paling awal suatu 

kegiatan. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan 

terdahulu merupakan ES kegiatan berikutnya. 

 Mulai terakhir (latest start – LS), yaitu waktu paling akhir kegiatan dapat 

dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

 Selesai terakhir (latest finish – LF), yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat 

selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

        Penentuan lama penyelesaian suatu proyek dapat dilakukan melalui proses 

foward pass dan backward pass. ES (early start) dan EF (early finish) ditentukan 

selama forward pass. LS (latest start) dan LF (latest finish) ditentukan selama 

backward pass. 

 ES (early start) dan EF (early finish) selama forward pas. Cara mencari ES 

dan EF dengan menghitung dari mulai kegiatan awal sampai dengan akhir 

adalah (Haryadi Sarjono, 2010:120)  

ES = ES kegiatan pendahulu + Waktu kegiatan pendahulu 

EF = ES kegiatan tersebut + Waktu kegiatan tersebut 

 LS (latest start) dan LF (latest finish) ditentukan selama backward pass Cara 

mencari LS dan LF adalah dengan menghitung mundur dari mulai kegiatan 

akhir sampai dengan kegiatan awal adalah (Haryadi Sarjono, 2010:120) 

LS = LS kegiatan sesudahnya – Waktu kegiatan tersebut 

LF = LS kegiatan tersebut + Waktu kegiatan tersebut 

        Dengan melakukan perhitungan ini maka bisa diperoleh durasi proyek, dan 

lintasan kritis untuk proyek 

2.5.3  Metode Project Evaluation and Review Technique (PERT) 

   Project Evaluation And Review Technique (PERT), metode ini 

dikembangkan pada saat angkatan laut Amerika sedang mengembangkan polaris 

missile system program. Tim pengembang metode ini adalah dari angkatan laut 

Amerika, Lockheed Aircraft Corporation sebagai kontraktor dan Boos konsultan, 

PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian yang 
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tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. PERT juga memakai pendekatan yang 

menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyak faktor dan 

variasi. Dalam perhitungannya PERT memasukkan unsur-unsur ketidakpastian 

seperti gangguan dalam pelaksanaan proyek untuk data perhitungan duarasi 

masing-masing kegiatan, sehingga dalam perhitungannya, PERT menggunakan 

tiga macam waktu. Metode ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

jaringan kerja yang menggunakan taksiran waktu untuk setiap aktivitas dengan 

cara probabilistik, karena setiap kegiatan waktu merupakan variabel acak. 

   Garis besar Metode PERT dan CPM hamper sama dalam pengelolaan 

jaringannya. Perbedaannya terdapat pada penentuan durasi aktivitas  dan durasi 

jalur kritis. Garis besar Metode PERT adalah sebagai berikut :  

1. Penentuan aktivitas beserta durasinya. PERT menggunakan tiga asumsi durasi 

aktivitas, yakni to (optimistic time), tp (pessimistic time), dan tm (most likely 

time). 

2. Korelasi waktu dengan continous distribution, serta menentukan expected time 

(te), standar deviasi (se), dan varian (ve). 

3. Expected time (te) ditentukan sebagai durasi aktivitas, kemudian dicari jalur 

kritis seperti halnya pada CPM. 

4. Tentukan durasi proyek dari lintasan kritis tersebut (Stevens, 1990, pp.142143). 

Hal-hal diatas memberi pemahaman terhadap PERT bahwa durasi aktivitas 

merupakan hal yang probabilistik. Asumsi PERT yang harus dilakukan adalah :  

a. Masing-masing durasi aktivitas ditunjukan sebagai continous probability 

distribution dengan durasi rata-rata, standar deviasi, dan varian yang dapat 

ditentukan. 

b. Distribusi dari durasi jalur kritis dapat ditentukan dari durasi rata-rata, dan 

varian jalur kritis.  

   Penentuan to, tp, dan tm merupakan langkah awal dari PERT, karena ketiga 

asumsi waktu ini menentukan te. Tiga durasi tersebut diasumsikan sebagai fungsi 

atau generalisasi dari distribusi beta dengan variable durasi aktivitas yang berarti 

durasi PERT merupakan statistical data tidak keluar dari daerah distribusinya. 
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Fungsi distribusi beta digunakan sebagai dasar untuk menentukan durasi (te) , 

standar deviasi (se), dan varian (ve) PERT sebagai berikut: 

te = (to + 4m+ tp)/6 ……...(2.1)  

se = (tp-to)/6  …………….(2.2)  

ve = {(tp-to)/6}2 ......... .....(2.3)  

Keterangan:  e : Expected time   

tp : pesimistis time  

to : optimistis time   

se : Standard deviasi  

m : most likely    

ve : Variansi 

   Perumusan tersebut menunjukan bahwa durasi aktivitas diasumsikan sebagai 

continous probability distribution (distribusi beta). Arti se dan ve adalah sebagai 

indikator tingkat variabilitas te yang kita peroleh. te adalah durasi proyek yang 

diinginkan merupakan jumlah dari te jalur kritis. ve merupakan jumlah ve jalur 

kritis, demikian juga halnya se yang keduanya adalah gambaran variabilitas dari 

te. Perhitungan dimungkinkan adanya dua atau lebih jalur kritis, sehingga sebagai 

te dipilih jalur kritis dengan ve paling besar. 

   Penentuan tiga durasi ini menimbulkan berbagai macam durasi waktu, 

sehingga estimasi durasi aktivitas masing-masing perencana berbeda-beda karena 

perbedaan dalam menentukan to, tp, dan tm. Pengertian to, tp, dan tm menurut 

Adrian ( 1973,p.270 ) adalah :  

1. Durasi aktivitas pada CPM dapat dinyatakan sebagai durasi yang paling 

mungkin (tm) pada PERT. Durasi aktivitas sebenarnya akan menyimpang 

disekitar tm.  

2. Durasi optimis ( to ) adalah durasi yang terjadi saat semua kondisi yang 

mempengaruhi pelaksanaan konstruksi berada pada keadaan optimal.  
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3. Durasi pesimis ( tp ) adalah durasi aktivitas yang dipengaruhi oleh keadaan 

yang menimbulkan masalah pada proyek.  

   Pengertian dari tiga durasi tersebut masih tidak cukup untuk membantu 

perencana untuk menentukan to, tp, dan tm. Adrian ( 1973,p.270) memberi 

penjelasan bahwa tm memiliki pengaruh lebih besar pada to daripada tp. Pengaruh 

ini diketahui dari selisih yang ada antara tp dan to. Selisih cukup banyak antara tp 

dan to dapat diasumsikan bahwa te yang diperoleh memiliki tingkat variabilitas 

yang tinggi daripada selisih tp dan to lebih kecil. Tingkat variabilitas yang tinggi 

dari te menunjukan tingkat ketidakpastian yang besar, sehingga sedikit keyakinan 

terhadap te tersebut. Tingkat variabilitas ini diukur oleh se dan ve. Nilai se dan ve 

ini berbanding lurus dengan selisih antara tp dan to, sehingga se dan ve akan besar 

jika selisih antara tp dan to juga besar. 

   Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa penentuan tiga durasi aktivitas harus 

memperhatikan tingkat variabilitas yang sekecil mungkin sehingga te yang 

diperoleh memiliki tingkat keyakinan yang cukup besar. 

   Asumsi tiga durasi aktivitas pada PERT menggunakan analisis statistik untuk 

menentukan perumusanya. Asumsi awal bahwa durasi PERT merupakan fungsi 

distribusi normal dalam hal ini fungsi distribusi Beta, sehingga probabilitasnya 

juga demikian yang merupakan salah satu continous probability distribution.  

   Penelitian menggunakan data dari hasil penelitian lapangan. Data yang 

diperoleh tersebut terlebih dahulu dibentuk dalam statistical data misalnya berupa 

lengkung normal yang sesuai dengan teori PERT, bahwa semua durasi tidak 

terlepas dan pola continous probability distribution sehingga penentuan setiap 

durasi tidak sembarang.   

   Fungsi distribusi Beta simetris pada nilai rata-ratanya. Hal ini merupakan 

asumsi PERT mengenai durasi aktivitas sebagai variabel acak yang mendekati 

distribusi normal ( Adrian, 1973,p.174 ). Penentuan probabilitas durasi aktivitas 

menggunakan central limit theorem, yakni suatu teori matematis yang 

menggabungkan aktivitas PERT dengan salah satu continous probability 

distribution, dalam hal ini distribusi Beta, untuk menentukan probabilitas durasi 

pada jalur kritis (Stevens,1990,p.142 ). 
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   Central limit theorem menyatakan bahwa jika ukuran sampel besar, 

distribusinya mendekati normal, meskipun distribusi populasi awalnya bukan 

normal. Hal ini berarti walupun distribusi populasi adalah continous, diskret, 

simetris, maupun skewed, central limit theorem menetapkan selama varian 

populasi terhingga, distribusi sampel mendekati normal, jika ukuran sampel cukup 

besar. Asumsi PERT dianggap cukup konsisten dengan central limit theorem 

karena durasi aktivitas dianggap membentuk distribusi normal dengan anggapan 

bahwa durasi aktivitas adalah variable acak, dengan populasi terhingga pada 

eksperimen tertentu. 

   Perbedaan PERT dan CPM adalah : 

1. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yg belum 

pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan 

mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu 

dan biaya setiap unsur kegiatan telah di ketahui oleh evaluator.  

2. PERT menggunakan tiga jenis waktu pengerjaan yaitu optimist, most likely 

dan pessimist. Sedangkan CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu 

pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan 

suatu proyek.  

3. PERT menekankan tepat waktu. Sedangkan CPM menekankan tepat biaya. 

4. PERT anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan antar kegiatan. 

Sedangkan CPM tanda panah menunjukkan kegiatan.  

2.5.4  Crashing Program 

        Crashing program atau percepatan pelaksanaan pekerjaan berarti 

memperpendek umur (pelaksanaan proyek). Besarnya atau jumlah umur proyek 

sama dengan besarnya atau jumlah waktu yang ada pada suatu lintasan kritis. 

Dengan demikian, percepatan pelaksanaan pekerjaan berarti upaya 

memperpendek lintasan kritis pada jaringan rencana kerja proyek. Banyaknya 

sebuah kegiatan bisa diperpendek (perbedaan antara waktu normal dan waktu 

crash bergantung pada kegiatannya, mungkin juga terdapat kegiatan yang tidak 

dapat diperpendek sama sekali. 



  

26 

 

        Mahendra yang diterjemahkan oleh Dimyati & Nurjaman (2014:330), 

menjelaskan ada dua alasan dilakukan crashing program, yaitu sebagai berikut:  

 Kegiatan proyek yang bersangkutan diharapkan segera selesai sebab sudah 

merupakan keputusan dan disetujui manajemen atau pemilik proyek dengan 

suatu alasan tertentu. 

 Karena terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek yang telah melebihi batas 

toleransi tertentu dan dinilai oleh manajemen atau pemilik proyek akan sangat 

mempengaruhi kelancaran dan batas waktu penyelesaian tersebut secara 

keseluruhan. 

        Definisi-definisi yang dibutuhkan untuk menganalisis lebih lanjut percepatan 

adalah sebagai berikut. 

 Normal Duration (Durasi Normal) Normal Duration, yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan dengan sumber 

daya normal yang ada, tanpa adanya biaya tambahan lain dalam suatu proyek.  

 Crash Duration (Durasi Dipersingkat) Crash Duration adalah waktu yang 

akan dibutuhkan suatu proyek dalam usahanya mempersingkat waktu, yang 

durasinya lebih pendek dari normal duration. 

 Normal Cost (Biaya Normal) Normal cost, yaitu biaya yang dilekuarkan 

dengan penyeselaian proyek dalam waktu normal. 

 Crash Cost (Biaya untuk waktu yang dipersingkat) Biaya untuk waktu yang 

dipersingkat (crash cost), adalah biaya yang dikeluarkan dengan penyelesaian 

proyek dalam jangka waktu sebesar durasi percepatannya. Biaya setelah di 

percepat akan menjadi lebih besar dari biaya normal. 

        Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha menyelesaikan 

proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. Dengan 

diadakannya percepatan proyek ini akan terjadi pengurangan durasi kegiatan yang 

akan diadakan crash program. 

        Menurut Soeharto yang diterjemahkan oleh Dimyati & Nurjaman 

(2014:380), durasi percepatan maksimum suatu aktivitas adalah durasi tersingkat 
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untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang secara teknis masih mungkin dengan 

asumsi sumber daya bukan merupakan hambatan. 

        Gray & Larson (2007:262) memaparkan pendapatnya bahwa para manajer 

mempunyai beberapa metode efektif untuk mempercepat penyelesaian proyek 

(crashing), yaitu : 

 Menambah sumber daya 

Metode yang paling umum untuk memperpendek waktu proyek adalah 

menugaskan staf tambahan dan peralatan pada aktivitas. Kecepatan yang 

diperoleh, bagaimanapun tetap terbatas sekalipun sudah menambah staf. 

Melipat-duakan ukuran kekuatan pekerja tidak akan mengurangi waktu 

penyelesaian proyek sebesar setengahnya. Hubungan penambahan pekerja 

dengan pengurangan waktu penyelesaian akan benar hanya ketika tugas dapat 

dibagi-bagi sehingga komunikasi diantara pekerja menjadi minimal. 

 Outsourcing kerja proyek 

Sebuah metode umum untuk memperpendek waktu proyek adalah subkontrak 

sebuah aktivitas. Subkontrak mungkin mempunyai akses ke keahlian atau 

teknologi unggulan yang akan mempercepat penyelesaian proyek. Sebagai 

contoh, mengontrak sebuah mesin ekskavasi dapat membuat aktivitas selesai 

lebih cepat dari pada waktu yang diperlukan oleh tim pekerja secara manual.  

 Penjadwalan Lembur 

Cara paling mudah untuk menambahkan lebiah banyak tenaga kerja pada 

sebuah proyek bukanlah menambahkan lebih banyak orang pekerja, tetapi 

dengan menjadwalakan lembur. Lembur mempunyai kerugian: pekerja yang 

digaji perjam pada umumnya dibayar satu setengah kali upah per jam ketika 

mereka lembur, dan dua kali upah perjam ketika mereka lembur akhir pekan 

dan hari libur. lembur mengakibatkan produktivitas menurun karena adanya 

batasan alamiah pada manusia. Sekalipunada kerugaian potensial ,lembur dan 

bekerja dengan jam yang lebih panjang menjadi pilihan yang disukai untuk 

mempersepat penyelasaian proyek. 

 Membangun Tim Proyek Inti 
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Salah satu keuntungan membangun tim inti khusus yaitu berguna untuk 

menyelesaikan suatu proyek lebih cepat dari penjadwalan yang telah 

ditetapkan. Menugaskan para profesiona penuh waktu pada sebauh proyek 

menghindari biaya tersembunyi dari multitasking di mana orangorang wajib 

menyelesaikan permintaan dari proyek. Para profesional dapat menfokuskan 

perhatian mereka sepenuhnya pada sebuah proyek spesifik. Fokus ini 

menciptakan tujuan bersama yang dpat mengikat sekumpulan profesional 

yang beragam ke dalam sebuah tim yang kompak. 

2.6  Biaya Proyek 

2.6.1  Pengertian Biaya Proyek 

   Biaya proyek adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu 

proyek. Kebijakan pembiayaan biasanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Bila kondisi keuangan tidak dapat menunjang 

kegiatan pelaksanaan proyek, dapat ditempuh dengan cara menurut Ervianto 

(2003), yaitu: 

1. Peminjaman kepada bank atau lembaga keuangan untuk keperluan pembiayaan 

secara tunai agar dapat menekan biaya, namun harus membayar bunga 

pinjaman. 

2. Tidak meminjam uang, namun menggunakan kebijakan kredit barang atau jasa 

yang diperlukan. Dengan menggunakan cara ini akan dapat menghindari bunga 

pinjaman, namun harga yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan cara 

tunai. 

        Perhitungan biaya proyek sangat penting dilakukan dalam mengendalikan 

sumber daya yang ada mengingat sumber daya yang ada semakin terbatas. Untuk 

itu, peran seorang cost engineer ada dua yaitu, memperkirakan biaya proyek dan 

mengendalikan (mengontrol) realisasi biaya sesuai dengan batasan-batasan yang 

ada pada estimasi. 

2.6.2  Biaya Langsung (Direct Cost) 

   Adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek, yaitu 

meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan diproyek (dari persiapan 
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hingga penyelesaian) dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang 

diperlukan oleh proyek tersebut. Biaya langsung dapat dihitung dengan 

mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Biaya langsung ini 

juga biasa disebut dengan biaya tidak tetap (variable cost), karena sifat biaya ini 

tipa bulannya jumlahnya tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan kemajuan 

pekerjaan. 

    Secara garis besar, biaya langsung pada proyek konstruksi sesuai dengan 

definisi di atas dibagi menjadi lima (Asiyanto, 2005): 

1. Biaya bahan/ material. 

2. Biaya upah kerja (tenaga). 

3. Biaya alat. 

4. Biaya subkontraktor. 

5. Biaya lain-lain. 

Biaya lain-lain biasanya relatif kecil, tetapi bila jumlahnya cukup berarti untuk 

dikendalikan dapat dirinci, menjadi misalnya: 

1. Biaya persiapan dan penyelesaian. 

2. Biaya overhead proyek. 

3. Dan seterusnya. 

2.6.3  Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

   Adalah seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung, yang dibebankan 

kepada proyek. Biaya ini biasanya terjadi diluar proyek namun harus ada dan 

tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya ini meliputi antara lain biaya 

pemasaran, biaya overhead di kantor pusat/ cabang (bukan overhead kantor 

proyek), pajak (tax), biaya resiko (biaya tak terduga) dan keuntungan kontraktor. 

   Nilai keuntungan kontraktor pada umumnya dinyatakan sebagai persentase 

dari seluruh jumlah pembiayaan. Nilainya dapat berkisar 8% - 12%, yang mana 

sangat tergantung pada seberapa kehendak kontraktor untuk meraih pekerjaan 

sekaligus motivasi pemikiran pantas tidaknya untuk mendapatkannya. Pada 

prinsipnya penetapan besarnya keuntungan dipengaruhi oleh besarnya resiko atau 
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kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dan sering kali tidak nampak nyata. 

Sebagai contoh, keterlambatan pihak pemberi tugas dalam melaksanakan tugas 

untuk membayar pekerjaan, dan sebagainya. 

   Biaya tidak langsung ini tiap bulan besarnya relatif tetap dibanding biaya 

langsung, oleh karena itu juga sering disebut dengan biaya tetap (fix cost). Biaya 

tetap perusahaan ini didistribusikan pembebanannya kepada seluruh proyek yang 

sedang dalam pelaksanaan. Oleh karena itu setiap menghitung biaya proyek, 6 

selalu ditambah dengan pembebanan biaya tetap perusahaan (dimasukkan dalam 

mark up proyek). Biasanya pembebanan biaya ini ditetapkan dalam presentase 

dari biaya langsung proyeknya. Biaya ini walaupun sifatnya tetap, tetapi tetap 

harus dilakukan pengendalian, agar tidak melewati anggarannya. 

2.6.4  Rencana Anggaran Biaya 

   Rencana anggaran biaya (RAB) adalah besarnya biaya yang diperkirakan 

dalam pekerjaan proyek yang disusun berdasarkan volume dari setiap item 

pekerjaan pada gambar atau bestek. RAB diajukan oleh kontraktor pada saat 

terjadi penawaran, yang mana RAB ini dipakai patokan bagi kontraktor untuk 

mengajukan penawaran. Biaya ini disamping tergantung pada volume, juga sangat 

tergantung pada upah tenaga kerja dan karyawan, harga material yang dibutuhkan 

dan jasa kontraktor serta pajak. Maksud dan tujuan penyusunan RAB bangunan 

adalah untuk menghitung biaya-biaya yang diperlukan suatu bangunan dan 

dengan biaya ini bangunan tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang 

direncanakan. Tahapan-tahapan harus dilakukan untuk menyusun anggaran biaya 

adala sebagai berikut (Ervianto, 2003) : 

 Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga serta kemampuan pasar 

menyediakan bahan/material konstruksi. 

2. Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku di daerah 

lokasi proyek atau upah pekerja pada umumnya jika pekerja didatangkan dari 

luar daerah lokasi proyek. 

3. Melakukan perhitungan analisis bahan dan upah dengan menggunakan analisis 

yang diyakini baik oleh si pembuat anggaran. 
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4. Melakukan perhitungan harga satuan pekerjaan dengan memanfaatkan hasil 

analisa satuan pekerjaan dan kuantitas pekerjaan. 

5. Membuat rekapitulasi. 

2.7  Penelitian Terdahulu 

   Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 

penjadwalan proyek agar waktu penyelesaian dapat dipercepat dan efisiansi biaya 

yang dikeluarkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap 

beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal melalui internet dapat dilihat pada 

tabel 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1  Penelitian terdahulu 
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NO PENELITI JUDUL METODE HASIL 

1 Yayuk 

Sundari 

Susilo 

2012 

Analisis Pelaksanaan Proyek 

Dengan Metode CPM dan 

PERT (Studi Kasus Proyek 

Pelaksanaan Main Stadium 

University Of Riau 

(Multiyears) ) 

PERT Berdasarkan data yang 

diolah, pada metode 

CPM ( Critical Path 

Methods ) dalam 

bentuk Network 

Diagram pekerjaan 

yang berada pada Jalur 

kritis yaitu mulai dari 

Pekerjaan 

PersiapanPekerjaan 

Struktur – Pekerjaan 

Arsitektur - Pekerjaan 

Cover Lover - 

Pekerjaan Atap - 

Pekerjaan Arena - dan 

Pekerjaan 

MEP.Elektrikal . 

2 Apri Widiya 

Laksana 

2014 

Optimalisasi Waktu dan 

Biaya Proyek Dengan 

Analisa Crash Program 

CPM dan  

PERT 

Untuk mempercepat 

durasi proyek dengan 

menggunakan 

penambahan jam kerja 

terjadi peningkatan 

biaya yang tajam 

khususnya pada jam ke-

3 (lembur 3 jam) 

kegiatan proyek, 

dikarenakan pada 

pelaksanaan lembur 

pada jam ke-3 

disyaratkan pemberian 

konsumsi sehingga 

biaya tersebut haruslah 

sangat diperhitungkan. 

3 Aries Susanty 

2016 

Analisis Kinerja Proyek 

Pembangunan Rumah Sakit 

Banyumanik II Dengan 

Menggunakan Earned Value 

Analisis (EVA) dan  Project 

Evaluation Review 

Technology (PERT) 

EVA dan 

PERT 

Hasil perhitungan 

dengan menggunakan 

EVA menunjukkan 

bahwa sisa kegiatan 

dalam proyek 

diperkirakan akan dapat 

diselesaikan dalam 

kurun waktu 118 hari 

atau pada tanggal 14 

Mei 2016 
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4 Ezekiel R. M. 

Iwawo 

2016 

Penerapan Metode CPM 

Pada Proyek Konstruksi 

(Studi Kasus Pembangunan 

Baru Kompleks Eben Haezar 

Manado) 

CPM, 

KURVA 

S, 

BAGAN 

BALOK 

Dapat diketahui dengan 

tingkat kepastian yang 

tinggi durasi proyek ini 

khususnya pada item 

pekerjaan persiapan, 

pekerjaan tanah dan 

urugan, serta pekerjaan 

struktur yaitu 241 hari. 

Dengan diketahuinya 

lintasan proyek/ 

network planning, maka 

percepatan durasi 

proyek akan lebih 

mudah dilakukan, 

karena dasar percepatan 

dan pengendalian 

proyek adalah network 

planning. 

5 Irwan 

Raharja 

2014 

Analisa Penjadwalan Dengan 

Metode PERT di PT. Hasana 

Damai Putra Pada Proyek 

Perumahan Tirta Sani 

PERT dan 

CPM 

Dari segi waktu 

penyelesaian untuk 

awal adalah 201 hari 

dan untuk usulan 

(dipercepat) adalah 

selama 168 hari, 

sehingga terjadi 

efisiensi waktu selama 

33 hari. 

Pengawasan terdapat 

aktivitas khususnya 

yang berada dalam jalur 

kritis dapat lebih 

dikonsentrasikan. 

6 Fatoni Azis 

2018 

Evaluasi proyek 

Pembangunan Lift Barang 

Dua Lantai (Stud kasus : CV. 

Prisma Tehnik Gemilang) 

PERT dan 

CPM 

Dapat mempersingkat 

wakt proyek, 

Dapat memberikan 

perbandingan biaya 

dengan  metode-metode 

yang digunakan. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Sundari Susilo pada tahun 2012 

dengan judul Analisis Pelaksanaan Proyek Dengan Metode CPM dan PERT 

(Studi Kasus Proyek Pelaksanaan Main Stadium University Of Riau (Multiyears) 

) menggunakan metode PERT, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas dengan 

metode CPM. 

   Pada penelitian yang dilakukan Apri Widiya Laksana pada tahun 2014 

tentang Optimalisasi Waktu dan Biaya Proyek Dengan Analisa Crash Program 

focus terhadap penekanan biaya sedangkan penelitian ini akan menekankan waktu 

dan biaya. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Aries Susanty tahun 2016 tentang Analisis 

Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II Dengan Menggunakan 

Earned Value Analisis (EVA) dan  Project Evaluation Review Technology 

(PERT), sedangkan penelitian ini akan membahas dengan menggunakan 

menggunakan metode CPM. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Ezekiel R. M. Iwawo pada tahun 2016 dengan 

judul Penerapan Metode CPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus 

Pembangunan Baru Kompleks Eben Haezar Manado) menekankan pada kepastian 

waktu selesainya proyek, sedangkan penelitian ini menekankan waktu dan biaya. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Raharja pada tahun 2014 tentang 

Analisa Penjadwalan Dengan Metode PERT di PT. Hasana Damai Putra Pada 

Proyek Perumahan Tirta Sani, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

CPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


