
8 
 

BAB  2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan acuan pada penelitin kali ini. Ada baiknya melihat sekilas 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghofar (2005) dengan judul 

Analisis Network Planning Dengan CPM Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu 

dan Biaya Pada Pembangunan Jembatan di CV. Putra Dewata dapat diketahui 

adanya perbedaan waktu dan biaya sebelum dan sesudah penerapan 

Diagram Network dengan CPM. Hasil analisis yang diperoleh adalah waktu 

sebelum percepatan atau waktu normal yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

proyek adalah 60,2 hari dengan biaya Rp. 75.577.948, 55. Laba kotor yang 

diperoleh lebih rendah karena perusahaan harus membayar 1,5% dari nilai 

kontrak sebesar Rp. 81.786.000,-. Sedangkan berdasarkan waktu yang dipercepat 

selama 57,2 hari dengan biaya yang dibutuhkan lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 

74.559.158,55, karena tidak membayar denda 1,5% dari nilai kontrak. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Donny M. Mangitung (2008) dengan 

judul “Analisis dampak percepatan jadwal proyek terhadap biaya konstruksi 

dengan teknik statistika nonparametrik “  dijelaskan bahwa data nominal sering 

dianalisis secara sederhana dalam laporan penelitian tugas akhir yang sebenarnya 

dapat dianalisis lebih dalam dengan menggunakan uji statistik non parametrik 

untuk mendapatkan kecendurangan hubungan bivariat maupun multivriate. Untuk 



9 
 

itu, tulisan ini memaparkan contoh analisis data nominal dengan menggunakan 

uji statistik korelasi SpearmanRho dan Chi-square tabulasi. Selain itu dibahas 

tentang teori percepatan jadwal proyek dan dampaknya terhadap kenaikan biaya 

pelaksanaan konstruksi. Hasil analisis memperlihatkan uji statistik dapat 

meperlihatkan kecenderungan hubungan bivariat dan multivariat serta variabel 

penambahan jam kerja, kenaikan upah tenaga kerja dan tamabahan biaya 

pengawas adalah variabel yang dominan yang mempengaruhi kenaikan biaya 

akibat percepatan jadwal pada proyek proyek kontruksi bangunan gedung.  

Selnjutnya ada Eka Dannyanti (2010) dengan judul Optimalisasi 

pelaksanaan proyek dengan metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower 

Building Pasca Sarjana Undip) dijelaskan bahwa proses perencanaan hingga 

pengendalian proyek selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan 

kegiatan penting dari suatu proyek. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu 

proyek dapat disebabkan perencanaan yang tidak matang serta pengendalian yang 

kurang efektif, sehingga kegiatan proyek tidak efisien. Hal tersebut akan 

mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas, dan meningkatnya biaya 

pelaksanaan. Waktu kerja manajemen proyek dibatasi oleh jadwal yang 

ditentukan sehingga pimpinan yang terlibat dalam proyek harus dapat 

mengantisipasi perubahan kondisi yang terjadi. Metode PERT-CPM dapat 

digunakan untuk mengatur waktu penyelesaian proyek dengan lebih efisien dan 

efektif. Untuk dapat mengurangi dampak keterlambatan dan pembengkakan 

biaya proyek dapat diusulkan proses crashing dengan tiga alternatif 

pengendalian; (i) penambahan tenaga kerja, (ii) kerja lembur, dan (iii) 
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subkontrak. Percepatan durasi dilakukan pada pekerjaanpekerjaan yang ada di 

lintasan kritis dan jumlah pemendekkan durasi tiap pekerjaan pada masing-

masing alternatif disamakan. Hasil penelitian menunjukkan durasi optimal 

proyek adalah 150 hari dengan biaya total proyek sebesar Rp21.086.217.636,83 

pada alternatif subkontrak. 

Selanjutnya ada judul “Evaluasi penjadwalan waktu dan biaya proyek 

dengan metode PERT dan CPM” (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung 

Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan Di Jl. Gaperta Medan, Sumatera 

Utara.) oleh Muhammad Rizki Ridho dan Syahrizal. Mereka menjelakan bahwa 

proyek konstruksi adalah suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu dalam 

penyelesaiaannya. Suatu proyek konstruksi dikerjakan dengan perencanaan yang 

matang agar proyek selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Penjadwalan proyek adalah suatu bentuk perencanaan proyek yang dibuat dengan 

tujuan agar proyek selesai tepat waktu. Critical Path Method dan Project 

Evaluation Review Technic ( PERT ) adalah dua dari beberapa metode yang 

digunakan untuk membuat penjadwalan proyek. Dua metode penjadwalan proyek 

ini memiliki dua pendekatan berbeda dalam pembuatannya, dimana CPM 

menggunakan pendekatan deterministik dan PERT menggunakan pendekatan 

probabilistik. Sering dalam suatu proyek terjadi keterlambatan dalam 

penyelesaiaannya karena faktor – faktor yang tidak diperhitungkan sebelumnya 

sehingga kontraktor perlu membuat alternatif lain dalam pengerjaan proyek agar 

selesai sesuai dengan rencana. Salah satu alternatif untuk mempercepat 

penyelesaian proyek adalah dengan penambahan jam kerja sehingga 
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membutuhkan biaya lebih besar dari perencanaan sebelumnya agar proyek selesai 

tepat waktu. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penjadwalan proyek dapat 

dibuat pada pembangunan gedung Badan Pusat Statistik kota Medan yang 

terletak di jalan Gaperta Medan dengan menggunakan metode PERT dan CPM, 

dan bagaimana proyek dapat di percepat dengan penambahan jam kerja jika 

terjadi keterlambatan. 

Penelitian terdahulu terhadap studi waktu optimal dilakukan oleh Leny 

Maharany dan Fajawati (2006) yang berjudul ”Analisis Optimasi Percepatan 

Durasi Proyek dengan Metode Least Cost Analysis”. Berdasarkan hasil analisis, 

dapat diketahui bahwa percepatan durasi pada pembangunan gedung 

laboratorium SD Model Kabupaten Kuningan adalah 42 hari atau 24% dari durasi 

normal dengan pengurangan total biaya proyek sebesar Rp 22.370.583,82 atau 

1,20% dari total biaya proyek normal. Penelitian ini hanya membahas 

pembangunan gedung laboratorium saja yang berdasarkan hasil analisis biaya 

total proyek minimalnya sebesar Rp 1.838.118.605,86 dan durasi optimal 125 

hari untuk lembur 4 jam dan 133 hari untuk lembur 2 jam dengan biaya proyek 

minimal Rp 1.837.688.612,02. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Yudha Kusumah 

dan Silvia Kusuma Wardhani (2008) dalam “Optimasi Waktu dan Biaya pada 

Jaringan Kerja CPM dan PDM”, proses crashing pada jaringan kerja CPM 

maupun PDM menghasilkan titik optimum yang sama yaitu pada 159 hari dengan 

total biaya Rp 7.456.529.283,90. Proses crashing dilakukan dengan tiga 

alternative cara, yaitu penambahan jam kerja, penambahan tenaga kerja, dan 
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penambahan moulding (cetakan) untuk precast. Studi kasus pada penelitian ini 

adalah proyek pembangunan Rusunawa di Kabupaten Karanganyar yang 

direncanakan akan selesai dalam waktu 180 hari kerja dengan biaya yang 

diperlukan sebesar Rp 7.471.680.502,74. 

Untuk itu penelitian yang dilakukan sekarang ini diharapkan dapat 

mengetahui kondisi proyek yang terjadi setelah dilakukan analisis yang mendalam 

terkait waktu yang dipercepat dan anggaran/ biaya yang dikeluarkan setelah 

dilakukan optimalisasi pada  Pembangunan Gedung Kuliah Teknik Listrik 

Industri Politeknik Negeri Madura (POLTERA)   

 

2.2. Optimalisasi Proyek 

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas 

pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. 

poerwadarminta ( 1997 :753 ) dikemukakna bahwa : “Optimalisasi adalah hasil 

yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian 

hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisai banyak juga diartikan 

sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999 : 363) Optimalisasi adalah ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut 

usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.Dari uraian tersebut 

diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam 

pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, 
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senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar 

optimal. 

Istilah optimalisasi dalam hal ini juga dapat dianggap melakukan suatu 

usaha percepatan. Di beberapa istilah percepatan proyek dalam bahasa Inggris 

adalah project time acceleration yang berarti percepatan waktu proyek dan 

project compression yang berarti pemadatan jadwal proyek (Clough et al. 2000; 

Gould & Joyce 1994). 

Sedangkan Proyek dalam analisis jaringan kerja adalah serangkaian 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang unik dan 

hanya dilakukan dalam periode tertentu (temporer) (Maharesi, 2002). Pendapat 

lain definisi proyek dari Munawaroh (2003) menyatakan proyek merupakan 

bagian dari program kerja suatu organisasi yang sifatnya temporer untuk 

mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya 

manusia maupun non sumber daya manusia. 

Menurut Soeharto (1999:2) Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu 

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan 

alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau 

deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. 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. 



14 
 

d. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang. 

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

 

2.3. Critical Path Method (CPM) 

Critical Path Method (CPM) atau Metode Jalur Kritis merupakan model 

kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang 

digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal 

atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. CPM 

memberikan manfaat sebagai berikut: a) Memberikan tampilan grafis dari alur 

kegiatan sebuah proyek, b) Memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah proyek, c) Menunjukkan alur kegiatan mana saja yang 

penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. 

Critical Path Method (CPM)  adalah suatu rangkaian item pekerjaan 

dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek secara 

keseluruhan. Ini artinya, tidak terselesaikannya tepat watu suatu pekerjaan yang 

masuk dalam pekerjaan kritis akan menyebabkan proyek akan mengalami 

keterlambatan karena waktu finish proyek akan menjadi mundur atau delay. CPM 

dibangun atas suatu jaring kerja yang dihitung dengan cara tertentu dan dapat pula 

dengan perangkat sehingga menghasilkan suatu rangkaian pekerjaan yang kritis. 

Menurut Siswanto (2007) menyatakan bahwa CPM adalah model 

manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis. 

CPM merupakan analisa jaringan kerja yang intinya mengoptimasikan biaya total 

proyek melaui percepatan waktu penyelesaian total proyek. 
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2.3.1  Jaringan kerja (Network) 

Pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian 

pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. engan 

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. 

Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network 

adalah sebagai berikut (Hayun, 2005) : 

a.                (anak panah/busur), mewakili sebuah kegiatan atau aktivitas yaitu 

tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal 

yang memerlukan duration (jangka waktu tertentu) dalam pemakaian sejumlah 

resources (sumber tenaga, peralatan, material, biaya). Kepala anak panah 

menunjukkan arah tiap kegiatan, yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan 

dimulai pada permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah dari kiri 

ke kanan. Baik panjang maupun kemiringan anak panah ini sama sekali tidak 

mempunyai arti. Jadi, tak perlu menggunakan skala. 

b.           (lingkaran kecil/simpul/node), mewakili sebuah kejadian atau peristiwa 

atau event. Kejadian (event) didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari 

satu atau beberapa kegiatan. Sebuah kejadian mewakili satu titik dalam waktu 

yang menyatakan penyelesaian beberapa kegiatan dan awal beberapa kegiatan 

baru. Titik awal dan akhir dari sebuah kegiatan karena itu dijabarkan dengan 

dua kejadian yang biasanya dikenal sebagai kejadian kepala dan ekor. 
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Kegiatan-kegiatan yang berawal dari saat kejadian tertentu tidak dapat dimulai 

sampai kegiatan-kegiatan yang berakhir pada kejadian yang sama diselesaikan. 

Suatu kejadian harus mendahulukan kegiatan yang keluar dari simpul/node 

tersebut. 

c.                 (anak panah terputus-putus), menyatakan kegiatan semu atau dummy 

activity. Setiap anak panah memiliki peranan ganda dalam mewakili kegiatan 

dan membantu untuk menunjukkan hubungan utama antara berbagai kegiatan. 

Dummy di sini berguna untuk membatasi mulainya kegiatan seperti halnya 

kegiatan biasa, panjang dan kemiringan dummy ini juga tak berarti apa-apa 

sehingga tidak perlu berskala. Bedanya dengan kegiatan biasa ialah bahwa 

kegiatan dummy tidak memakan waktu dan sumbar daya, jadi waktu kegiatan 

dan biaya sama dengan nol.  

d.               (anak panah tebal), merupakan kegiatan pada lintasan kritis.  

Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini digunakan dengan mengikuti 

aturan-aturan sebagai berikut (Hayun, 2005) : 

a. Di antara dua kejadian (event) yang sama, hanya boleh digambarkan satu anak 

panah.  

b. Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. 

c. Aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor 

tinggi. 

d. Diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian (initial 

event) dan sebuah saat paling cepat diselesaikannya kejadian (terminal event). 
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Adapun logika ketergantungan kegiatan-kegiatan itu dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

a. Jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai 

dan kegiatan C dimulai setelah kegiatan B selesai, maka hubungan antara 

kegiatan tersebut dapat di lihat pada gambar 2.1. 

 

 

Sumber : Operations Management, 2006 

Gambar 2.1.   Kegiatan A pendahulu kegiatan B & kegiatan B pendahulu 

kegiatan C 

 

b. Jika kegiatan A dan B harus selesai sebelum kegiatan C dapat dimulai, maka 

dapat di lihat pada gambar 2.2. 

 

 

Sumber : Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional, 1999 

Gambar 2.2. Kegiatan A dan B merupakan pendahulu kegiatan C 

 

c. Jika kegiatan A dan B harus dimulai sebelum kegiatan C dan D maka dapat di 

lihat pada gambar 2.3. 
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Sumber : Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional, 1999 

Gambar 2.3.  Kegiatan A dan B merupakan pendahulu kegiatan C dan D 

 

d. Jika kegiatan A dan B harus selesai sebelum kegiatan C dapat dimulai, tetapi D 

sudah dapat dimulai bila kegiatan B sudah selesai, maka dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 

 

 

Sumber : Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional, 1999 

Gambar 2.4.  Kegiatan B merupakan pendahulu kegiatan C dan D 

 

Fungsi dummy (         ) di atas adalah memindahkan seketika itu juga (sesuai 

dengan arah panah) keterangan tentang selesainya kegiatan B. 

e. Jika kegiatan A,B, dan C mulai dan selesai pada lingkaran kejadian yang sama, 

maka kita tidak boleh menggambarkannya seperti pada gambar 2.5. 
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Sumber : Dimyati, T dan Dimyati, A. 1999 

Gambar 2.5.  Gambar yang salah bila kegiatan A, B dan C mulai dan selesai   

pada kejadian yang sama  

 

Untuk membedakan ketiga kegiatan itu, maka masing-masing harus 

digambarkan dummy seperti pada gambar 2.6. 

 

  

 

 

 

Sumber : Dimyati, T dan Dimyati, A. 1999 

Gambar 2.6.  Kegiatan A, B, dan C mulai dan selesai pada kejadian yang 

sama 

 

Suatu jaringan kerja adalah himpunan node dan arc yang menghubungkan 

node-node tersebut. Node dapat berupa titik  pangkal  atau titik puncak, 

sedangkan arc dapat berupa edges, link atau garis. Dalam bentuk jaringan kerja, 

arc dibedakan menjadi undirected (tak berarah), directed (berarah) dan bidirected 

(mempunyai dua arah). Untuk menyatakan suatu jaringan kerja dalam bentuk 

gambar, digunakan suatu lingkaran untuk menyatakan node, sedang  arc  

dinyatakan sebagai garis dan kepala anak panah menunjukkan arah arc. 
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Chain adalah barisan arc dan node dimana node akhir dari tiap  arc sama 

dengan node awal dari arc yang mengikutinya, sedang path  adalah suatu chain 

dimana tidak semua arc mempunyai arah yang sama. 

Analisa jaringan kerja berperan aktif dalam membantu menegaskan jalan 

pikiran yang logis dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

membantu dalam membu-at keputusan, memudahkan identifikasi permasalahan 

dan membuat pusat perhatian yang lebih  besar  kepada program dan sumbernya, 

membantu pengawasan  selama  pelaksanaan kegiatan, memudahkan mendeteksi 

kegiatan yang mungkin terjadi dan memudahkan menentukan proses penyelesaian 

pelaksanaan tugas tersebut . 

 

2.3.2 Waktu tercepat yang mungkin untuk setiap kejadian . 

      Andaikan ada r path antara kejadian awal i ke kejadian  akhir j berarti ada 

path P1 , P2 , ... , Pr  sehingga perhitungan lama waktu selesainya setiap path 

adalah jumlah lamanya waktu dari seluruh kegiatan pada path tersebut dituliskan 

sebagai : 

           ( ) n , ... 2, 1,  j  ,r       , ... 2, 1, k     P  p m,           d  maks   ET k

m p

mpj ===   

          dimana dmp : lamanya waktu selesainya kegiatan dari kejadian m ke kejadian p . 

 

Sedangkan awal dimulainya setiap kegiatan dari suatu bagian barisan 

kejadian, waktunya sama dengan waktu awal kejadian  yang  lebih awal ditambah 

lamanya waktu selesainya kegiatan tersebut dan ditulis : 
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=

=

n  j 2        d  ET 
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  ET
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j
       

                        i : kegiatan sebelumnya   ............................................. (2-1) 

 

2.3.3 Keterlambatan Waktu yang diijinkan untuk setiap kejadian . 

      T (L) adalah keterlambatan waktu untuk kejadian i yang  dapat terjadi 

tanpa menunda atau mempengaruhi selesainya seluruh proyek, yang diberikan 

oleh : 

                       T (L) = T (L) - min [ din ]         i ≤ n-1 ............................ (2-2) 

                              n : kejadian selanjutnya 

                            din : waktu selesainya kegiatan (i,n)  

Secara umum, keterlambatan waktu yang diijinkan untuk setiap kejadian i ditulis : 

( )

( )

( ) 













−


=

=

 1 -n   i 1    d  LT 
ij

min

n  i                            ET

  LT

ijJ

i
          ................................................ (2-3) 

Besarnya Ti (L) tergantung pada seluruh kejadian j yang dihubungkan dengan 

kejadian j oleh aktifitas ( i,j ) . 

 

2.3.4 Lintasan Maju Dan Lintasan Maju dalam Metode CPM  

    CPM adalah metode yang digunakan untuk menghitung waktu terlama 

diselesaikannya suatu proyek atau waktu selesainya proyek . Metode Lintasan 

Kritis terdiri dari : 
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1. Lintasan Maju : dimana perhitungannya dimulai dari kejadian awal dan 

bergerak hingga kejadian akhir untuk setiap chain dalam jaringan kerja 

tersebut. Yang dihitung disini adalah waktu tercepat yang mungkin dari setiap 

kejadian. 

2. Lintasan Mundur : dimana perhitungannya dimulai dari  kejadian akhir dan 

bergerak hingga kejadian awal untuk setiap chain dalam jaringan kerja 

tersebut. Yang dihitung disini adalah waktu paling lambat yang mungkin dari 

setiap kejadian . 

Dalam setiap pembahasan MLK tidak akan terlepas adanya lintasan kritis 

yaitu chain dari kegiatan-kegiatan kritis yang menghubungkan kejadian awal dan 

akhir dalam diagram anak panah. Suatu kegiatan dikatakan kritis jika penundaan 

dimulainya kegiatan tersebut akan me-nyebabkan penundaan selesainya proyek 

secara keseluruhan, ini ditandai dengan kesa-maan waktu  tercepat  dan  paling 

lambat kejadiannya . 

 

2.3.5 Perhitungan secara tabel dari waktu tercepat dimulainya suatu 

kegiatan dan waktu paling lambat diselesaikannya kegiatan. 

 

Waktu tercepat dimulainya suatu kegiatan ialah waktu tercepat dimulainya 

kegiatan dengan anggapan bahwa semua kegiatan sebelumnya selesai secepat 

mungkin. 

    ESij = waktu tercepat dimulainya kegiatan (i,j) = Ti ( E ) , jika dilihat pada suatu 

kejadian i . 
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Untuk kegiatan (i,j) yang dimulai dari kejadian i, maka waktu tercepat selesainya 

kegiatan (i,j) yang diberi simbol EFij adalah :  

EFij = Ti ( E ) + dij = ESij + dij   ................................................................................  (2-4) 

Waktu paling lambat diselesaikannya suatu kegiatan adalah keterlambatan waktu 

penyelesaian  kegiatan  tersebut  tanpa  menunda waktu selesainya proyek dan 

diberi simbol LFij.  

LFij = Tj ( L ), jika dilihat pada kejadian j .......................................... (2-5) 

Keterlambatan dimulainya suatu kegiatan (i,j) diberi  simbol  LS ij dapat dihitung 

mengi-kuti rumus :     

LSij =  LFij – dij      ........................................................................................................  (2-6) 

Dari beberapa persamaan diatas, untuk jaringan kerja pada  gambar  2.7 

dapat dihitung secara tabel waktu tercepat dimulainya suatu kegiatan dan waktu 

paling lambat diselesaikannya kegiatan tersebut  juga lintasan kritis yang ada pada 

jaringan kerja tersebut, seperti disajikan dalam tabel 2.7 . 

 

Gambar 2.7. Lintasan Kritis Pada Jaringan Kerja 
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Tabel 2.1. Contoh Perhitungan Network Diagram 

Akti Event Event 
Durasi 

Waktu tercepat Waktu terlambat 

vitas Awal Akhir Mulai Selesai Mulai Selesai 

 i j dij ESij EFij LSij LFij 

A 1 2 5 0 5 2 7 

B 1 3 3 0 3 1 4 

C 1 4 10 0 10 0 10 

D 2 5 7 5 12 7 14 

X 3 4 0 3 3 10 10 

E 3 5 10 3 13 4 14 

F 5 6 5 13 18 14 19 

G 4 6 9 10 19 10 19 

H 6 7 4 19 23 19 23 

I 7 8 2 23 25 23 25 

      Sumber : Data diolah 

 

2.3.6 Waktu Slack dan Waktu Float . 

       Kejadian slack adalah sejumlah waktu yang menyatakan interval waktu 

dimana suatu peristiwa dapat terjadi pada kejadian  tersebut tanpa mempengaruhi 

selesainya proyek. Jika ditinjau dari kegiatannya, kejadian slack disebut juga 

waktu santai yaitu waktu terlama yang dapat diperlambat untuk menyelesaikan 

suatu kegiatan tanpa mempenga-ruhi waktu selesainya seluruh proyek dan 

dinyatakan dengan :  Si  = Ti  ( L ) – Ti  ( E )  .....................................    (2-7) 

Besar kecilnya waktu santai menunjukkan derajat kritis dari lintasan yang 

melalui  kejadian tersebut maupun derajat kritis dari kegiatannya sendiri, semakin 

kecil waktu  santainya,  maka  makin besar derajat kritisnya dan jika waktu 

santainya = 0, maka kegiatannya adalah kegiatan kritis . 

      Float time adalah suatu waktu santai dengan bermacam-macam keadaan. 

Float time dibedakan menjadi 4 macam, yaitu : 
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a. Total Float  

            Total float dari kegiatan (i,j) adalah  waktu  terlama dari kegiatan (i,j) yang 

dapat diperlambat tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan dan 

dinyatakan dengan :  TFij  = LSij   - ESij   atau   TFij  = LFij   - EFij ........ (2-8) 

b. Free Float  

            Free float dari kegiatan (i,j)  adalah  waktu  terlama yang diperlambat 

dalam menyelesaikan kegiatan (i,j) tanpa mempengaruhi dimulainya kegiatan 

selanjutnya dan dinyatakan :  FFij   = Tj ( E ) – EFij  ....................................... (2-9) 

c. Independent Float  

            Independent float dari kegiatan (i,j) adalah waktu terlama yang  dapat  

diperlambat dalam menyelesaikan kegiatan (i,j) tanpa mempengaruhi kegiatan 

selanjutnya,  jika  seluruh kegiatan terdahulu diselesaikan selambat mungkin dan 

dinyatakan dengan :   

  
( ) ( ) 




+
=

ijij

ij d  ET - ET

0
 maks  IF        ......................................................... (2-10) 

d. Safety Float 

            Safety float dari kegiatan (i,j) adalah waktu  terlama yang dapat 

diperlambat dalam menyelesaikan kegiatan (i,j) tanpa mempengaruhi 

penyelesaian akhir proyek, jika kegiatan yang  digantikan  diselesaikan selambat 

mungkin dan dinyatakan dengan :  

            SFij   = LFij   - [Ti (L) + dij  ]      .................................................  (2-11) 

    atau 

            SFij   = Tj (L) - [Ti (L) + dij  ] ...................................................... (2-12) 
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     Awal terjadinya keempat float time tersebut dapat disajikan secara singkat 

dalam bentuk tabel berikut : 

Tabel 2.2. Float time 

FLOAT TIME 
Selesainya aktivitas pengganti 

Cepat Lambat 

Selesainya aktivitas Cepat Free Float Total Float 

Yang diganti Lambat Independent Float Safety Float 

        Sumber : Data diolah 

Contohnya suatu jaringan kerja yang disajikan pada gambar  2.8  akan 

dihitung besarnya Freefloat, Total float, Independent float dan Safety float dari 

masing-masing kegiatan  dengan  menggunakan persamaan yang ada diatas. Hasil 

perhitungannya disajikan  dalam bentuk tabel 2.3. Selain keempat macam float 

time tersebut, masih ada macam float time yang biasa terjadi pada lintasan kritis 

yang disebut float negatif yaitu sejumlah waktu yang dapat  dipercepat pada suatu 

kegiatan untuk mempercepat selesainya seluruh proyek. Dalam contoh pada 

gambar 2.8 selesainya seluruh proyek dapat dipercepat menjadi 57 atau 58 satuan 

waktu tanpa merubah lintasan kritis. Float negatif ditunjukkan dengan angka yang 

ditulis diluar node . 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.8. Contoh Jalur Kritis yang Dipercepat 
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2.5  Mempercepat Waktu Penyelesaian Proyek (Akselerasi / Crashing) 

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 pada 

setiap kegiatan yang akan diadakan crash program.  

Durasi Crashing maksimum suatu aktivitas adalah durasi yang tersingkat 

untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang secara teknis masih mungkin dengan 

asumsi sumber daya bukan merupakan hambatan (Soeharto, 1997). Durasi 

percepatan maksimum dibatasi oleh luas proyek atau luas kerja, namun ada empat 

faktor yang dapat dioptimumkan untuk melaksanakan percepatan pada suatu 

aktivitas yaitu meliputi penambahan tenaga kerja, penjadwalan kerja lembur, 

penggunaan alat berat dan pengubahan metode konstruksi di lapangan. 

 

2.5.1. Optimasi dengan Time Cost Trade off (Crashing) 

Proses percepatan proyek biasanya disebut dengan Trade off (Crashing). 

Istilah Crashing berhubungan dengan usaha mengurangi kegiatan-kegiatan 

mereduksi durasi proyek. Proses Crashing harus mempertimbangkan systematic 

analytical process termasuk pengujian dari seluruh kegiatan, khususnya kegiatan 

yang berada pada lintasan kritis. Pada Crashing Project, biaya sebagai variabel, 

sedangkan besarnya durasi sesuai dengan durasi yang dihitung untuk mereduksi 

durasi proyek. (Karzner,1989 dan Muslih,2004) menguraikan tentang Trade off 

pada pelaksanaan konstruksi. Sebagian dari uraian tersebut menjelaskan bahwa 

manejemen proyek selalu berupaya mengontrol sumber daya perusahaan di dalam 
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batas-batas waktu, biaya dan mutu yang telah ditetapkan. Sumber daya yang 

dimaksud adalah semua komoditas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan seperti tenaga kerja, material, peralatan dan modal. Hampir semua 

proyek selalu menemui situasi kritis ketika kinerja tidak mungkin dicapai dalam 

batas-batas waktu dan biaya yang telah direncanakan, jika proyek berjalan sesuai 

dengan rencana, Trade off merupakan sebuah usaha terus menerus sepanjang 

siklus hidup proyek yang berkesinambungan dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

internal dan eksternal. 

Pelaksanaan proyek dalam hal ini, kontraktor dapat memutuskan 

melakukan percepatan waktu apabila memiliki alasan-alasan khusus,antara lain : 

1) Pelaksanaan proyek sudah tidak sesuai dengan jadwal perencanaan semula 

sehingga dilakukan percepatan waktu untuk menghindari denda. 

2) Permintaan dari pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek tersebut 

sebelum perencanaan semula agar investasi untuk proyek tersebut dapat 

segera kembali. 

 

Langkah yang diambil dalam mempersingkat pelaksanaan proyek adalah 

dengan menyempurnakan logika ketergantungan dari kegiatan-kegiatan pada 

jaringan kerja. Apabila usaha ini sudah dilakukan namun belum dapat mencapai 

target waktu yang diharapkan, maka dilakukan pengurangan durasi dari kegiatan-

kegiatan yang bersifat kritis. Pengurangan durasi kegiatan ini dapat dilaksanakan 

dengan cara penambahan tenaga kerja, jam kerja (lembur), penambahan atau 

penggantian peralatan yang lebih produktif, dan penggantian material yang dapat 
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membuat pekerjaan lebih cepat tanpa mengurangi mutu serta penyempurnaan 

metode pelaksanaan konstruksi. 

Crashing adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses 

percepatan suatu kegiatan atau banyaknya kegiatan untuk memperpendek durasi 

keseluruhan proyek. Ada berbagai asumsi yang digunakan dalam menganalisis 

proses tersebut, diantaranya : 

1) Jumlah sumber daya yang tersedia bukan merupakan kendala, ini berarti dalam 

menganalisis Crashing program, alternatif yang akan dipilih tidak dibatasi oleh 

tersedianya sumber daya. 

2) Bila diinginkan waktu penyelesaian lebih cepat dengan lingkup yang sama, 

maka keperluan sumber daya akan bertambah. Sumber daya ini dapat berupa 

tenaga  kerja, material, atau peralatan yang dapat dinyatakan dalam sejumlah 

dana. 

 

2.5.2. Langkah-Langkah Crashing 

Untuk menganalisis percepatan durasi proyek menurut Ahuja (1994) 

terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

1) Menentukan durasi normal dengan menggunakan jaringan kerja dan biaya 

proyek normal. 

2) Menentukan lintasan kritis durasi proyek normal 

3) Mentabelkan durasi normal dan durasi yang dipercepat serta semua biaya 

untuk semua kegiatan. 

4) Menghitung dan mentabelkan cost slope dari setiap kegiatan. 
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5) Mengurangi durasi kegiatan-kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan kritis yang 

mempunyai kombinasi nilai cost slope terkecil. Setiap kegiatan kritis tersebut 

dipercepat sampai waktu percepatan yang dikehendaki tercapai atau terbentuk 

lintasan kritis yang baru. 

6) Setelah terbentuk litasan kritis yang baru waktu kegiatan kritis tersebut 

dipersingkat sehingga mempunyai nilai cost slope terkecil. Apa bila terdapat 

beberapa lintasan kritis, maka perlu dipersingkat kegiatan-kegiatan pada 

lintasan kritis secara bersamaan, jika hal tersebut dapat mengurangi durasi 

proyek secara keseluruhan. 

7) Pada setiap langkah, periksa apakah terdapat waktu tenggang atau float dalam 

setiap kegiatan, jika ada maka kegiatan tersebut dapat diperlambat untuk 

mengurangi biaya proyek. 

8) Pada setiap siklus percepatan waktu, dihitung biaya proyek dari durasi proyek 

yang baru, mentabelkan dan plot titik-titik tersebut ke grafik biaya-waktu 

proyek. 

9) Lanjutkan sampai tidak ada lagi kemungkinan percepatan yang dapat 

dilakukan hal ini disebut dengan titik percepatan. 

10) Plot biaya tidak langsung proyek keadalam grafik biaya dan waktu yang 

sama. 

11) Jumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk biaya total proyek 

pada setiap durasi waktu. 
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12) Gunakan kurva biaya total proyek tersebut untuk menentukan waktu optimum 

untuk (penyelesaian dengan biaya terendah), atau biaya proyek sesuai jadwal 

yang dikehendaki. 

Hampir semua proyek selalu menemui situasi kritis ketika kinerja proyek 

tidak mungkin dicapai dalam batas-batas waktu dan biaya yang telah 

direncanakan, jika proyek berjalan lancar sesuai dengan rencana, trade-off 

mungkin tidak diperlukan. Trade-off merupakan sebuah usaha terus-menerus 

sepanjang siklus hidup proyek yang berkesimambungan dipengaruhi oleh 

lingkungan internal dan eksternal, reputasi perusahaan, kondisi pasar serta 

keuntungan yang diharapkan merupakan pertimbangan perlunya dilakukan trade 

off sebelum pihak I manajemen mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi 

kritis dilapangan. 

Untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara waktu dan biaya suatu 

kegiatan, dipakai beberapa defenisi sebagai berikut : 

1) Kurun Waktu Normal. Kurun waktu yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan sampai selesai, dengan cara yang efisien tetapi diluar pertimbangan 

adanya kerja lembur dan usaha-usaha khusus lainnya, seperti menyewa 

peralatan yang lebih canggih. 

2) Biaya Normal. Biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kegiatan dengan kurun waktu normal. 

3) Kurun waktu dipersingkat (crash time). Waktu tersingkat untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang secara teknis masih mungkin untuk dilakukan. 

Disini dianggap sumber daya bukan merupakan hambatan. 
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4) Biaya untuk Waktu dipersingkat (Crash Cost). Jumlah biaya langsung untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu tersingkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soeharto, 1997 

Gambar 2.9.  Hubungan Waktu-Biaya pada keadaan normal dan  

dipersingkat untuk satu kegiatan  

 

 

2.6  Hubungan Biaya Terhadap Waktu 

Biaya langsung (Direct Cost) adalah biaya yang langsung berhubungan 

dengan pekerjaan konstruksi dilapangan. Biaya langsung dapat diperoleh dengan 

mengalikan volume suatu pekerjaan dengan harga satuan (Unit Price) pekerjaan 

tersebut.  

Biaya tak langsung (Indirect Cost) yaitu biaya yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus ada dan tidak dapat lepas dari proyek 

tersebut. Yang termasuk biaya tak langsung adalah biaya overhead, biaya tak 

terduga dan profit.  
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Biaya total proyek adalah penjumlahan dari biaya langsung dan biaya tak 

langsung. Besarnya biaya ini sangat tergantung oleh lamanya waktu (durasi) 

penyelesaian proyek. Keduanya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan 

proyek. Walaupun tidak dapat dihitung denagn rumus tertentu, akan tetapi 

umumnya makin lama proyek berjalan makin tinggi kumulatif biaya tak langsung 

yang dipergunakan (Soeharto, 1997) 

Dalam suatu proyek konstruksi, total biaya proyek terdiri dari dua jenis 

biaya yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan proyek, yaitu biaya langsung 

dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang akan menjadi 

komponen permanen hasil akhir proyek, dan berkaitan langsung dengan volume 

pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain terdiri dari biaya material dan upah 

tenaga kerja. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran untuk 

manajemen, supervisi, dan pembayaran material serta jasa dalam pengadaan 

bagian proyek yang tidak akan menjadi instalasi atau produk permanen, tetapi di 

perlukan dalam menjalankan proyek (Soeharto, 1997). 

Ketika suatu kegitan dipercepat, maka biaya langsung untuk kegiatan 

tersebut akan  meningkat. Hal ini disebabkan oleh percepatan kerja pada tingkat 

yang lebih cepat dari biasanya. Tetapi kenaikan biaya langsung tersebut mungkin 

lebih rendah dari biaya tak langsung.  
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2.7.  Slope Biaya 

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti pada gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soeharto, 1997 

Gambar. 2.10. Hubungan waktu-biaya untuk satu kegiatan 

 

Titik A menunjukkan titik normal, B adalah titik dipersingkat, dan C 

adalah titik terlambat. Garis yang menghubungkan titik A-B-C disebut kurva 

waktu-biaya. Pada umumnya garis ini dapat dianggap sebagai garis lurus, bila 

tidak (misalnya cekung) maka diadakan perhitungan per segmen yang terdiri dari 

beberapa garis lurus. Seandainya diketahui kurva waktu-biaya suatu kegiatan, 

artinya dengan mengetahui berapa slope atau sudut kemiringannya, maka bisa 

dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat waktu satu hari dengan rumus: 

 

Biaya dipersingkat – Biaya normal 

Slope biaya =  

Waktu normal – Waktu dipersingkat 
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2.8 Kerja Lembur 

Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per 

minggu tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, meskipun 

hal ini akan menurunkan efisiensi kerja. Memperkirakan waktu penyelesaian 

proyek dengan memperhitungkan kerja lembur, perlu diperhatikan kemungkinan 

kenaikan total jam- orang yang pada akhirnya akan menyebabkan pembengkakan 

biaya.  

 


