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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan 
metode critical path  method (CPM) dalam melakukan penelitian untuk 
mempercepat jadwal suatu proyek :  

 Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Pantai 
Mutiara Dengan Menggunakan Metode CPM & Crashing Program. Pada 
PT.Cipta Buana Indonesia Pada penelitian ini proyek memiliki durasi waktu 
pengerjaan selama 16 bulan, terhitung dari bulan November 2017 – Maret 
2019. Tetapi, dalam pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari jadwal 
yang telah ditentukan yang seharusnya pada bulan oktober 2018 proyek sudah 
mencapai 70% tetapi kenyataannya proyek baru mencapai 50%, pekerjaan yang 
mengalami keterlambatan ialah MEP dan Finishing. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini ialah CPM dan Crashing program. Dari hasil penelitian 
bahwa pekerjaan MEP dan Finishing dapat diselesaikan tepat waktu dengan 
alternatif penambahan tenaga kerja dan jam kerja 4 jam dengan penambahan 
biaya sebesar Rp. 119,725,000,-,(Maishita 2019). 
  Pengendalian Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Transmisi Pipa Gas Menggunakan Metode CPM (Critical Path Method). 
Proyek yang dimaksud adalah pembangunan transmisi pipa gas 3,65 km 
didaerah Karawang. Proyek tersebut mengalami permasalahan yaitu 
ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan proyek yang melebihi rencana yang 
seharusnya 172 hari menjadi 200 hari dengan masa pemeliharaan 90 hari. Maka 
dilakukan pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan proyek pembangunan 
transmisi pipa gas menggunakaan CPM (Critical Path Method). Hasil 
penelitian ini didapatkan pengendalian waktu dan biaya proyek dengan crash 
program kegiatan jalur kritis hasil perhitungan CPM yang menghasilkan 
delapan usulan alternatif pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan proyek 
yang lebih baik. Yaitu usulan alternative dengan crashing kegiatan 
L,H,B,J,D,G dan F dengan durasi 155 hari dan total biaya proyek adalah Rp 
3.986.064.697,- (Ummi 2019). 
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  Optimalisasi Waktu dan Biaya Pada Proyek Pembangunan Gedung 
Rawat Inap Puskesmas Wonoayu Sidoarjo Dengan Menggunakan Metode 
CPM (Critical Path Method). Penelitian ini bertujuan untuk menerapakan 
metode CPM dalam penjadwalan kembali proyek gedung rawat inap 
Puskesmas Wonoayu Sidoarjo dengan menggunakan metode CPM. Dari hasil 
penelitian didapat bahwa penjadwalan dengan menggunakan metode CPM 
diperoleh waktu dan biaya optimum 146 hari dengan biaya sebesar Rp. 
4,592,711,709,00,- dari penjadwalan yang direncanakan adalah 
Rp.5,955,760,643,00,-, (Alfianti, 2019). 

   Evaluasi Penjadwalan Waktu Pada Proyek Pembangunan Rumah Tipe. 
Di Isatana Tegal Besar Kabupaten Jember Dengan Metode CPM Penelitian ini  
Dilakukan untuk mengevaluasi penjadwalan waktu pada proyek pembangunan  
rumah tipe 30 di Istana Tegal Besar Jember. Penelitian ini merupakan penelitian  
action research dengan menggunakan metode CPM. Berdasarkan metode CPM 
didapatkan durasi waktu selama 54 hari, sedangkan biaya yang dikeluarkan 
untuk pembangunan ini berdasarkan lintasan kritis metode CPM sebesar Rp. 
43.983403,- (Hidayatul dkk. 2018) 
  Optimasi Waktu Penyelesaian Proyek Coal Bungker Menggunakan 
Metode CPM dengan Batuan Micrososoft Project 2013 PT.X merupakan 
perusahaan yang bergerak pada bidang pabrikasi workshop dan konstruksi yang 
berada di Sumuranja-Merak, Banten. Pada proyek Coal Bunker PT.X 
mengalami keterlambatan waktu penyelesaian proyek sehingga tidak sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa 
jaringan kerja dengan menggunakan Microsoft project 2013, untuk menentukan 
lintasan kritis dalam pengerjaan proyek, menentukan optimasi waktu dan biaya 
crashing program agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) yaitu metode yang 
mengasumsikan umur proyek bisa dipersingkat dengan penambahan sumber 
daya, peralatan, modal untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Hasil yang didapat 
dipenelitian ini yaitu dalam pengerjaan proyek Coal Bunker terdapat 22   
aktivitas kritis. Pada kondisi awal total waktu penyelesaian proyek Coal Bunker 
memiliki durasi jerha 279 hari dengan biaya proyek Rp. 1.917.580.000,- 
memiliki keuntungan Rp. 482.480.000 atau 20,1% namun pada aktualnya 
durasi kerja menjadi 285 hari dengan biaya proyek Rp.2.091.220.000,- 
memiliki keuntungan sebesar 12,26% atau senilai Rp, 294.380.000. Untuk 
meminimalisir keterlambatan proyek Coal Bunker PT.X melakukan crashing 
menjadi 273 hari dengan biaya proyek Rp. 1.956.147.000,- sehingga 
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perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp. 443.852.300 atau sebesar 
18,49% (Ulfah, Umi, dan Baskoro 2018).  
  Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada Proyek Peningkatan  Jalan 
Dengan CPM DAN PERT. Tujuan dari studi ini adalah mendapatkan rencana 
waktu penyelesain proyek. Setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa 
rencana waktu penyelesaian proyek 275 hari, Waktu penyelesaian proyek 
sesuai rekayasa ulang Network Planning dengan metode CPM dan PERT. 
Didapatkan waktu penyelesaian proyek 252 hari, dengan percepatan waktu 
terhadap Time Schedule original sebesar 23 hari, Hasil rekayasa ulang terhadap 
Network Planning dengan metode PERT dihasilkan durasi berdasarkan (te) 252 
hari, dengan rincian biaya upah tenaga percepatan  Rp.51.262.500,00,-. 
Penghematan gaji karyawan dan biaya operasional sebesar Rp. 50.715.000,00,-
. Sehingga selisih biaya percepatan 23 hari dan penghematannya sebesar 
Rp.547.500. Biaya total berdasarkan waktu optimal dari 275 hari sebesar 
Rp.24.972.450.794,11 menjadi 252 hari sebesar Rp.24.972.450.794,11 + Rp. 
547.000 = Rp.24.972.998.294,11, (Lokajaya, 2019)  
  Optimasi Pelaksanaan Proyek Konstruksi Dengan Metode PERT 
DAN CPM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi waktu dan biaya 
proyek pembangunan pasar Sarimalaha kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. 
Dalam mecari kemungkinan tercapainya waktu proyek yang telah direncanakan 
dalam time schedule dengan analisis menggunakan metode PERT dan 
menganalisis waktu dan biaya proyek melalui percepatan kegiatan dengan 
menggunakan metode CPM. Data yang digunakan adalah data proyek 
pembangunan Pasar Samarilaha kota Tidore Kepulauan. Dari penelitian ini 
didapatakan hasil yaitu bahwa kemungkinan proyek selesai sesuai dengan Time 
Schedule berdasarkan analisis  dengan memakai metode PERT adalah sebesar 
98,42%. Untuk analisis percepatan kegiatan dengan metode CPM didapatkan 
hasil yaitu bahwa pada proses percepatan terjadi percepatan maksimum pada 
saat proyek dapat dipercepat hingga 162,17ari dari waktu rencana semula 170 
hari dan biaya proyek naik menjadi Rp. 8.857.795.386,00,- dari rencana biaya 
semula 170 hari dan biaya proyek naik menjadi Rp.8.775.686.914,00,-. Dengan 
demikian terjadi pengurangan waktu proyek selama 7,83 hari dan kenaikan 
biaya sebesar Rp.82.108.472,00 pada saat percepatan mencapai maksimum, 
(Muhammad, 2018). 
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   Analisa Infrastruktur Desa Sukaci-Baros Dengan Metode Critical 
Path Method (CPM)” Saat ini CV. ABP sedanga menangani proyek  
pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan (Rigit Payment) Desa Sukaci- 
Baros. Proyek tersebut mengalami keterlambatan selama 19 hari dari waktu 
yang telah ditentukan. Untuk mengembalikan waktu proyek dibutuhkan 
evaluasi penjadwalan menggunakan metode critical path method (CPM) dan 
melakukan crashing untuk mencari hasil yang optimal. Dengan menggunakan 
critical path method didapatkan pekerjaan yang berada dilintasan kritis, 
diantaranya : Gali tanah, Pemasangan Boflang, Pemasangan Batu belah, 
Perataan agregat A, Perataan Agregat B, Pekerjaan Rigit Bavement dan 
pembesian, jika dilakukan penekanan waktu dihasilkan waktu yang optimal 
dari 126 hari menjadi 92 hari. Setelah dilakukan crashing menggunakan 2 
alternatif, penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja, didapatkan 
selisih penambahan jam kerja yaitu Rp. 80.128.125 dan penambahan tenaga 
kerja Rp. 55.260.00 dari biaya normal, (Nalhadi dan Suntana, 2017) 

 Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode CPM dan PERT (Studi 
Kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru Kec. Binuang) Studi kasus pada 
penelitian ini adalah CV.Gunung Halayung Makmur sebagai unsur pelaksanaan 
pengadaan pekerja konstruksi bertugas menyelengarakan pembangunan 
terminal barang baru dikecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi 
Kalimantan Selatan. Metode PERT (Project Evaluation and Review Technique) 
dan CPM (Critical Path Method) digunakanuntuk mengetahui berapa lama 
suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan 
percepatan waktu pelaksanaan proyek. Hasilnya durasi waktu optimal proyek 
pembangunan terminal Binuang baru di Kecamatan Binuang yaitu 59 hari dari 
waktu normal 65 hari, total biaya optimal proyek pembangunan terminal 
Binuang Baru dengan durasi optimal tersebut yaitu sebesar Rp. 3.375.727.806, 
(Ekanugraha, 2016). 
  Analisa Pengendalian Manajemen Waktu dan biaya Proyek 
Pembangunan Hotel Dengan Network CPM. Tugas akhir ini dimaksud kan 
untuk menganalisa perkembangan proyek dan bagaimana melakukan 
pengendalian waktu dan biaya pada proyek pembangunan hotel Batiqa hotel 
Palembang. Analisa perkembangan proyek dilakukan dari awal pelaksanaan 
sampai dengan minggu ke-64. Selama pelaksanaannya proyek tidak terus 
menerus terlambat, pada beberapa minggu awal proyek berjalan baik, setelah 
masuk minggu ke-9 proyek mulai terjadi keterlambatan. Pada pertengahan 
pelaksanaannya, proyek kembali dapat mengejar progresnya pada minggu ke-
38 hingga minggu ke-64. Namun disamping itu proyek juga mengalami 
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penghematan biaya sebesar Rp.5.121.238.436 pada minggu ke-64. Setelah 
melakukan analisa pelaksanaan proyek selama 64 minggu, kemudian sisa dari 
pelaksanaan waktu yang ada dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling). Dari 
hasil pembuatan penjadwalan kembali dengan biaya normal sisa pekerjaan 
sebesar Rp. 12.661.955.002 selama 20 minggu waktu kerja, (Hardianto, 2015) 
 

    Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Penulis dan 

tahun 
Pokok 

Bahasan 
Metode Kesimpulan 

1. Mia Maishita,2019 

Optimalisasi 
Pelaksanaan 
Proyek 
Pembangunan 
Rumah 
Tinggal Pantai 
Mutiara 
Dengan 
Menggunakan 
Metode CPM 
& Crashing 
Program Pada 
PT.Cipta 
Buana 
Indonesia 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
Crashing 
Program 

Keterlambatan 
proyek sebesar 
20%, bisa diatasi 
dengan cara 
crashing program 
dan critical path 
method (CPM). 
Dengan 
penambahan 4 
jam kerja dan 
pekerja. 
 
 
 

2. 

Nurul Ummi,Tri 
Suci Febrianingsih, 
dan Evi Febianti, 
2019 

Pengendalian 
Waktu dan 
Biaya Proyek 
Pembangunan 
Transmisi 
Pipa Gas 
Menggunakan 
Metode CPM 
(Critical Path 
Method) 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM)  

Dengan 
perhitungan 
metode CPM 
didapatkan durasi 
155 hari dari 200 
hari rencana awal. 
Sehingga 
keterlambatan 
bisa diatasi. 
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 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No 
Nama Penulis dan 

tahun 
Pokok 

Bahasan 
Metode Kesimpulan 

3. Erika Alfianti,2019 

Optimalisasi 
Waktu Dan 
Biaya Pada 
Proyek 
Pembangunan 
Gedung Rawat 
Inap 
Puskesmas 
Wonoayu 
Sidoarjo 
Dengan 
Menggunakan 
Metode CPM 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 

Penjadwalan 
ulang pada proyek 
ini dengan 
menggunakan 
metode CPM 
didapatkan waktu 
4 hari lebih cepat 
dengan biaya 
sebesar 
Rp.4.595.760.643. 

4. 

Firdaus Hidayatul 
Iman, Hadi 
Wahyono dan Eka 
Bambang 
Gusminto,2018 

Evaluasi 
Pejadwalan 
Waktu Pada 
Proyek 
Pembangunan 
Rumah Tipe 
30 di Istana 
Tegal Besar 
Kabupaten 
Jember 
Dengan 
Metode CPM 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 

Evaluasi 
penjadwalan 
waktu dengan 
metode CPM 
didapatkan hasil 
sebesar 54 hari. 

5. 
Maria Ulfah, Nurul 
Umi dan Danang 
Baskoro.2018 

Optimasi 
Waktu 
Penyelesaian 
Proyek Coal 
Bunker 
Menggunakan 
Metode CPM 
Dengan 
Microsoft 
Project 2013 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
Crashing 
Program 

Dilakukan 
crashing program 
pada penelitian ini 
dihasilkan durasi 
waktu sebesar 273 
hari dari rencana 
awal sebesar 279 
hari. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No 
Nama Penulis dan 

tahun 
Pokok 

Bahasan 
Metode Kesimpulan 

6. 
I Nyoman 
Lokajaya,2017 

Analisis 
Pengendalian 
Waktu Dan 
Biaya Pada 
Proyek 
Peningkatan 
Jalan Dengan 
Metode CPM 
Dan PERT 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
PERT 

Dengan 
menggunakan 
metode CPM dan 
PERT bisa 
dilakukan 
percepatan jadwal 
sebesar 252 hari 
dari rencana awal 
sebesar 275 hari. 

7. 
Amiruddin Hi. 
Muhammad,2017 

Optimasi 
Pelaksanaan 
Proyek 
Konstruksi 
Dengan 
Metode PERT 
dan CPM 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
PERT 

Analisis 
percepatan waktu 
dengan metode 
CPM bisa 
dipercepat sebesar 
162,17 hari dari 
rencana semula 
sebesar 170 hari, 
dengan 
penambahan biaya 
sebesar 
Rp.8.857.795.386.   

8. 
Ahmad Nalhadi dan 
Nana Suntana, 2017 

Analisa 
Infrastuktur 
Desa Sukaci-
Baros Dengan 
Metode 
Critical Path 
Method 
(CPM) 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 

Dengan metode 
CPM bisa 
dilakukan 
penekanan waktu 
dan didapatkan 
waktu optimal 
sebesar 92 hari dari 
rencana awal yang 
126 hari. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

dan tahun 
Pokok Bahasan Metode Kesimpulan 

9. 

Arif Rahmat 
Eka 
Nugraha,2016 
 

Evaluasi Pelaksanaan 
Proyek Dengan 
Metode CPM dan 
PERT Studi Kasus 
Pembangunan 
Terminal Binuang 
Baru Kec. Binuang) 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
PERT 

Percepatan waktu 
optimal yang 
didapat dengan 
metode CPM 
sebesar 59 hari 
dari waktu normal 
sebesar 65 hari 
dengan 
penambahan 
biaya sebesar 
Rp.3.375.727.806. 

10. 
Agung 
Hardianto,201
5 

Analisa 
Pengendalian 
Manajemen Waktu 
dan Biaya Proyek 
Pembangunan Hotel 
Dengan Network 
CPM 

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 

Keterlambatan 
proyek pada 
minggu ke-36 dan 
ke-64 bisa diatasi 
dengan 
melakukan 
rescheduling 
dengan metode 
CPM dengan 
biaya sebesar 
Rp.4.927.658 
dengan waktu 
optimal 18 
minggu 
pelaksanaan 
pekerjaan. 

11. 
Pebru 
Dwijayanto,2
021 

Pengendalian Proyek 
Menggunakan 
Critical Path Method 
(CPM) Dengan 
Crashing Program 
Pada Proyek 
Apartement Klaska 
Residence  

Critical 
Path 
Methode 
(CPM) 
dan 
Crashing 
Program 

Penelitian Ini. 
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2.2 Proyek Konstruksi  

 Proyek konstruksi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan 
pembangunan suatu gedung yang mempunyai batasan waktu, biaya dan mutu. 
Terdapat pekerjaan pokok dalam bidang sipil dan arsitek pada suatu proyek 
konstruksi, Meskipun kegiatan lain juga terlibat seperti pekerjaan geoteknik, 
elektro, mesin dan lansekap. Menurut para ahli pengertian proyek konstruksi 
adalah sebagai berikut :  

1. Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber 
daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Dalam mencapai 
hasil akhir, kegiatan proyek di batasi anggaran, jadwal, dan mutu, yang 
dikenal sebagai tiga kendala ( triple constraint ) (Rani 2016). 

2. Suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang 
tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan 
penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas 
dengan kesepakatan (Nurhayati 2010). 

3. Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 
tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau variable yang 
kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas (Soeharto 1999) 

4. Proyek adalah suatu pekerjaan yang memiliki tanda-tanda khusus sebagai 
berikut, (Subagyo 2000): 

a. Waktu mulai dan selesainya sudah direncanakan. 
b. Merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat dipisahkan dari  yang 

lain. 
c. Biasanya volume pekerjaan besar dan hubungan antar aktifitasnya      

kompleks. 
5. Setiap pekerjaan yang memiliki kegiatan awal dan kegiatan akhir, dengan 

kata lain setiap pekerjaan yang dimulai pada waktu tertentu dan 
direncanakan selesai atau berakhir pada waktu yang telah diteteapkan. 

 Berdasarkan penyampaian dari para ahli tersebut proyek konstruksi ialah 
suatu kegiatan yang didalamnya ada berbagai macam pekerjaan yang saling 
berkaitan satu sama lain yang mempunyai suatu tujuan yang sama dan memiliki 
biaya,waktu dan mutu tertentu, (Yamit 2008). 
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Proyek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, (Dannyanti 2010):  

a. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. 
b. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. 
c. Dalam proses pelaksanaanya, 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 volume. 

2.2.1 Jenis-jenis Proyek 

 proyek dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu, (Soeharto 1999): 

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 
dihasilkan. 

c. Proyek penelitian dan Pengembangan  
Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka 
menghasilkan produk tertentu. 

d. Proyek Pelayanan Manajemen  
Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, 
tetapi laporan akhir, misalnya merancang sistem informasi manajemen. 

e. Proyek Kapital  
Proyek capital merupakan proyek yang berkaitan dengan penggunaan dana 
capital untuk investasi. 

f. Proyek Radio-Telekomunikasi 
Bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat 
menjangkau area yang luas dengan biaya investasi. 

g. Proyek Konservasi Bio-Diversity 
Proyek konservasi bio-diversity merupakan proyek yang berkaitan dengan 
usaha pelestarian lingkungan. 
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2.2.2 Tahapan Siklus Yang Terjadi Pada Proyek  

 Dalam suatu proyek terdapat kegiatan yang berlangsung dititik awal, 
dengan kemudian jenis dan intensitas kegiatannya meningkat sampai ke titik 
puncak lalu turun dan berakhir seperti pada gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Hubungan keperluan sumber daya terhadap waktu dalam 

siklus proyek 
(Sumber: Soeharto, 1999) 

 
 Salah satu sistematika penahapan yang disusun oleh PMI (Project 
Managemen Institute) terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut, (Soeharto 
1999):   

a. Tahap Konseptual  
Dalam tahap ini konseptual, dilakukan penyusunan dan perumusan 
gagasan, analisis pendahuluan, dan pengkajian kelayakan. Deliverable 
akhir pada tahap ini adalah dokumen hasil studi kelayakan. 

b. Tahap PP/Definisi 
Kegiatan utama dalam tahap PP/Definisi adalah melanjutkan evaluasi hasil 
kegiatan tahap konseptual, menyiapkan perangkat (berupa data, spesifikasi 
teknik, engineering, dan komersial), menyusun perencanaan dan membuat 
keputusan strategis, serta memilih peserta proyek. Deleverable pada tahap 
ini adalah dokumen hasil studi kelayakan proyek, dokumen rencana 
strategis dan operasional proyek, dokumen anggaran biaya, jadwal induk 
dan garis besar kriteria mutu proyek. 
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c. Tahap Implementasi 
Pada umumnya, tahap implementasi terdiri dari kegiatan desain 
engineering yang rinci dari fasilitas yang hendak dibangun, pengadaan 
material dan peralatan, manufaktur atau fabrikasi, dan instalasi atau 
konstruksi. Deliverable akhir pada tahap ini adalah produk atau instlasi 
proyek yang selesai. 
 
 

d. Tahap Terminasi 
Kegiatan pada tahap terminasi antara lain mempersiapkan instalasi atau 
produk beroperasi (uji coba), penyelesaian administrasi dan keuangan 
lainnya Deliverable akhir pada tahap ini adalah instalasi atau produk yang 
siap beroperasi dan dokumen pernyataan penyelesaian masalah asuransi 
klaim dan jaminan. 

e. Tahap Operasi atau utilitas  
Dalam tahap ini, kegiatan proyek berhenti dan organisasi operasi mulai 
bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan instalasi atau produk dari 
hasil proyek. 

2.3 Manajemen Proyek 

  PMI (Project Management Institute) mengemukakan bahwa 
manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan 
mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan 
menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan, yaitu lingkup mutu, biaya dan jadwal serta memenuhi keinginan 
stake holder, H.Kerzner yang dikutip oleh, (Soeharto 1995) 

 Dalam manajemen proyek terdapat beberapa tahapan sebelum proyek 
tersebut dilaksanakan. (Heizer dan Render 2005) manajemen proyek terdapat 3 
fase yaitu : 

a. Perencanaan  
Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan 
organisasi timnya. 

b. Penjadwalan 
Fase ini menghubungkan orang, uang dan bahan untuk kegiatan khusus dan 
menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lain. 
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c. Pengendalian  
Dalam fase ini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan 
anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan 
menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi 
kebutuhan waktu dan biaya. 

 Dalam manajemen proyek penentuan waktu penyelesaian kegiatan ini 
merupakan salah satu kegiatan awal yang sangat penting dalam proses 
perencanaan karena penentuan waktu tersebut akan menjadi dasar bagi 
perencanaan lain yaitu, (Siswanto 2007):  
a. Penyusunan jadwal (scheduling), anggaran (budgeting),kebutuhan sumber 

daya manusia (manpower planning) dan sumber organisasi yang lain. 
b. Proses pengendalian (controlling).  

 Manajemen proyek meliputi tiga fase yaitu sebagai berikut,(Heizer dan 
Render 2005):  
a. Perancanaan fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek 

dan organisasi timnya. 
b. Penjadwalan pada fase ini menhubungkan masing-masing kegiatan satu 

dengan kegiatan yang lainnya. 
c. Pengendalian Perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas dan 

anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencanan dan 
menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi 
kebutuhan waktu dan biaya. 

 Dalam menajemen proyek terdapat tujuan yang harus dicapai, yaitu 
sebagai berikut, (Handoko 1999):  

a. Tepat waktu (on time)  
Yaitu jadwal yang merupakan salah satu sasaran utama proyek, 
keterlambatan akan mengakibatkan kerugian.Seperti penambahan biaya, 
Kehilangan kesempatan produk masuk kedalam pasar. 

b. Tepat anggaran (on budget) 
Yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu proyek harus sesuai 
dengan anggaran yang telah direncanakan atau ditetapkan.  

c. Tepat spesifikasi (on specification) 
Dimana dalam kegiatan proyek harus menggunakan spesifikasi yang telah 
ditetapkan pada awal perencanaan. 
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2.4 Fungsi dan Proses Pengendalian Proyek 

Berikut pengertian mengenai pengendalian menurut para ahli, yaitu :  
 Pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui 
perilaku yang diharapkan, (Mulayadi 2007). 
 Pengendalian proyek adalah usaha yang sistematis untuk menentukan 
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, (R.J Mockler, 1972). 
 Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh R.J Mockler bahwa 
proses pengendalian proyek adalah sebagai berikut :  
a. Menentukan sasaran mutu. 
b. Lingkup kegiatan atau pekerjaan. 
c. Merancang sistem informasi. 
d. Menganalisa hasil dari pekerjaan. 

2.4.1 Objek dalam pengendalian proyek 

 Secara garis besar berikut adalah objek yang ada pada pengendalian proyek : 

a. Waktu atau jadwal 
Objek pengendalian waktu terhadap proyek sangatlah luas karena objek 
tersebut terjadi sepanjang siklus proyek berlangsung. 

b. Anggaran biaya  
Objek pengendalian anggaran biaya sama halnya seperti waktu yang terjadi 
sepanjang siklus proyek, objek ini bisa dikatakan memiliki potensi besar 
terhadap kebarhasilan proyek ketika berada pada awal proyek disaat awal 
merumuskan ruang lingkup pekerjaan. 

c. Pengadaan  
Objek pengendalian ini sangatlah erat hubungannya dengan divisi 
engineering karena pada ruang lingkup ini bisa terdapat banyak alternative 
untuk pemilihan material atau barang untuk keperluan proyek. 

d. Pengendalian mutu 
Objek pengendalian ini pada proyek harus benar diperhatikan agar mutu 
yang dilaksanakan pada proyek tetap terjaga sesuai rencan awal proyek. 

e. Pengendalian kinerja  
Pengendalian kinerja ini lebih kearah kinerja pekerja yang terlibat pada 
proyek tersebut, supaya pelaksanaan proyek tetap mencapai target proyek. 
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2.5  Critical Path Method (CPM) / Metode Lintasan Kritis 
2.5.1 Pengertian CPM  

Metode lintasan kritis (CPM = Critical Path method) pada tahun 1958 
ditemukan oleh perusahaan bahan kimia Du Pon Company Amerika, dalam 
pemecahan kesulitan-kesulitan proses fabrikasi. Metode ini lebih dikenal 
dengan istilah lintasan kritis, hal ini disebabkan dengan metode ini nantinya 
akan membentuk suatu jalur atau lintasan yang memerlukan perhatian khusus. 
Tujuan lintasan kritis ini untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan 
yang tingkat kepekaannya tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga 
setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan penyelenggara 
proyek apabila kegiatan tersebut terlambat. 

Critical Path Method adalah salah satu metode analisis yang berbasis 
algoritma yang digunakan untuk penjadwalan serangkaian proses kegiatan. Hal 
ini penting karena CPM merupakan alat penting untuk manajemen proyek yang 
efektif, (Santiago dan Megallon 2009). 

Metode Jalur Kritis (CPM) adalah salah satu dari beberapa teknik yang 
saling terkait untuk melakukan perencanaan proyek. CPM adalah proyek-
proyek yang terdiri dari sejumlah kegiatan. Jika beberapa kegiatan memerlukan 
kegiatan lain untuk menyelesaikan sebelum mereka dapat memulainya, maka 
proyek menjadi jaringan yang kompleks dari kegiatan, (Baker 2004). 

Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha 
mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian 
total proyek yang bersangkutan. 

Langkah-langkah pembuatan CPM (Critical Path Method) (Mahendra 
2004), adalah : 
a. Pahami urutan (sequence) dari masing-masing kegiatan atau pekerjaan 

tersebut dan ketergantungannya (interdependasinya) antar masing-masing 
kegiatan/pekerjaan yang bersangkutan. 

b. Rangkaian satu jaringan aturan atau persyaratan seperti yang telah 
dijelaskan. 

c. Ingat kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan lain dan mana yang 
merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. 

d. Kalau jumlah macam kegiatan atau work items-nya sedemikian banyak 
jumlahnya sampai ratusan, maka untuk memudahkan penyusunan CPM bisa 
dikerjakan dengan mengikuti urutan pekerjaan dari masing-masing 
kelompok pekerjaannya (work item group). 

e. CPM dari work item group yang sudah jadi lantas digabungkan dengan CPM 
detail work items yang juga dibuat tersendiri. 
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2.5.2 Jaringan Kerja (Network) 

Network atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh 
seorang manager untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengawasi aktivitas 
pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu 
(time) dan biaya (cost) yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. 

Network planning merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi 
oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu (time) dan 
biaya (cost) sebagai latar belakang (background) dalam setiap membuat 
keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan, (Fahmi 
2008). 

Network planning adalah suatu alat yang digunakan untuk 
merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek, 
(Nurhayati 2010). 

Network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek 
yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan yang 
digambarkan dalam diagram network, (Muhardi 2011). 

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. 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan analisis jaringan kerja 
antara lain: 

a. Model harus lengkap. 
Analisis jaringan kerja merupakan model yang kompleks yaitu mencakup 
informasi kegiatan, informasi sumber daya yang dibangun dalam diagram 
jaringan kerja (network diagram). 

b. Model harus cocok. 
Tentunya diagram jaringan kerja proyek pelatihan guru berlaku untuk 
proyek itu sendiri, tidak untuk proyek pembangunan jembatan. 

c. Asumsi yang dipakai tepat. 
Analisis jaringan kerja harus menggunakan asumsi, karena ketepatan asumsi 
sangat mempengaruhi keberhasilan analisis jaringan kerja 

d. Sikap pelaksanaan. 
Sikap pelaksanaan proyek diharapkan dan tentunya dianggap menjadi 
pendukung penyelenggaraan proyek. 
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Dalam analisis jaringan kerja juga ada tahapan dalam penerapan analisis 
jaringan kerja yaitu : 

a. Pembuatan  
Dimana tujuan akhir dari tahap pembuatan ini adalah terciptanya 

suatu model yang dapat dipakai sebagai patokan selama penyelenggaraan 
proyek. Di dalam pembuatan ini juga masih memiliki tahapan-tahapan lagi 
yaitu : inventarisasi kegiatan, hubungan antar kegiatan, menyusun diagram 
jaringan kerja, data kegiatan, analisa waktu dan sumber daya, batasan dan 
leveling. 

b. Pemakaian 
Bila pembuatan telah selesai maka model yang telah jadi tersebut 

dipakai pada proses pelaksanaan tiap kegiatan sesuai dengan kegiatan yang 
ada dalam diagram jaringan kerja. Terdapat beberapa alternatif cara pelaporan 
berdasarkan kuantitas dalam bentuk satuan pekerjaan/kegiatan atau dalam 
bentuk relatif atau persentase; dan berdasarkan jangka waktunya serta 
kumulatif atau periodic. 

c. Perbaikan 
Perbaikan dilakukan karena tidak tepatnya asumsi yang dipakai pada 

saat pembuatan. Tahap perbaikan dibatasi pada kegiatan yang tidak sesuai 
dengan usaha pencapaian keberhasilan proyek. Dan selanjutnya pada tahap 
dilakukan revisi. 

 Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu 
network adalah sebagai berikut (Hayun 2005): 

a.          (anak panah/ busur), melambangakan kegiatan (activity) yang 
merupakan bagian dari keseluruhan yang dilaksanakan. Kegiatan adalah 
segala tindakan yang memakan waktu tertentu dalam pemakaian atau 
penggunaan sejumlah material, tenaga kerja, serta peralatan produksi 
(resources) yang ada. 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), Simbol lingkaran menunjukkan suatu 
kejadian (event), baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kegiatan 
tertentu atau kejadian dimulainya kejadian yang lain jadi dalam hal ini 
berarti bahwa satu simbol lingkaran itu sekaligus menunjukkan dua buah 
kejadian yaitu, kejadian selesainya kegiatan yang satu serta dimulainya 
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kegiatan yang lain. Titik awal dan akhir dari sebuah kegiatan karena itu 
dijabarkan dengan dua kejadian yang biasanya dikenal sebagai kejadian 
kepala dan ekor. Kegiatan-kegiatan yang berawal dari saat kejadian tertentu 
tidak dapat dimulai sampai kegiatan - kegiatan yang berakhir pada kejadian 
yang sama diselesaikan. 
 

c.                        (anak panah terputus-putus), melambangkan kegiatan semu 
(dummy activity) yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan 
dari gambar diagram network, jadi sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, 
akan tetapi hanya digunakan untuk mengalihkan arus anak panah guna 
memperbaiki kebenaran logika urutan kegiatan proses produksi. 
 

d.                     (anak panah tebal), menunjukan bahwa kegiatan itu termasuk 
kedalam lintasan kritis. 

Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini digunakan untuk 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). 

Agar bisa dipahami logika ketergantungan antara kegiatan satu dengan 
kegian lainya dapat dinyatakan sebagai berikut :  
a. Pada kegiatan A harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

kegiatan B dapat dimulai, dan kegiatan C bisa dimulai setelah kegiatan B 
selesai, maka hubungan ketergantungan antar kegiatan tersebut dapat 
dilihat pada gambar 2.2 . 
 
 
 

 

Gambar 2.2 Jenis kegiatan A pendahulu kegiatan B dan Kegiatan B pendahulu 
kegiatan C 

 (Sumber: Soeharto, 1999) 

 - - -  
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b. Jika  pada kegiatan  dan B harus selesai terlebih dahulu sebelum 

kegiatan C dapat  dimulai,   maka pengambarannya bisa dilihat pada 
gambar 2.3 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Jika Kegiatan A dan B pendahulu kegiatan C 
(Sumber: Soeharto, 1999) 

c. Jika pada kegiatan A dan B harus dimulai sebelum kegiatan C dan D 
dilaksanakan , maka Bisa dilihat pada gambar 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Kegiatan A dan B merupaka pendahulu kegiatan C dan D  
(Sumber: Soeharto, 1999) 

 
d. Jika kegiatan A dan B harus selesai pelaksanaan kegiatan C dapat dimulai, 

tetapi kegiatan D sudah bisa dilaksanakan bila kegiatan pada B telah selesai, 
maka bisa dilihat pada gambar 2.5.  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kegiatan B merupakan pendahulu kegiatan C dan D  
(Sumber: Soeharto, 1999) 
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e. Jika kegiatan A,B, dan C dilaksanakan dan diselesaikan pada lingkaran 
kejadian yang sama, maka untuk pengambarannya tidak boleh digambarkan 
seperti pada gambar 2.6. 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.6 Pegambaran yang salah jika kegiatan A,B dan C mulai dan selesai pada 
kejadian yang sama  

(Sumber: Soeharto, 1999) 
Supaya bisa dibedakan antara ketiga kegiatan tersebut, masing-masing dapat 
digambarkan garis dummy bisa dilihat pada gambar 2.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Kegiatan pada A,B dan C selesai pada kejadian yang sama  
(Sumber: Dimyati, 1999) 

Atau juga bisa digambarkan seperti pada gambar 2.8 dibawah ini untuk 
menunjukan garis dummy dari ketiga kegiatan. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.8 Kegiatan pada A,B dan C selesai pada kejadian yang sama  
(Sumber: Dimyati, 1999) 



27 
 

 
 

Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu 
kegiatan pada titik (Activity On Node - AON) dan kegiatan pada panah (Activity 
On Arrow – AOA), (Heizer dan Render 2005). 
a. activity on arrow (AOA) atau Kegiatan pada anak panah. Digambarkan 

sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua 
peristiwa. Pada bagian ujung anak panah adalah kegiatan awal sedangkan 
pada ujung merupakan akhir dari kegiatan tersebut. Untuk nama dan kurun 
waktu kegiatan berturut-turut bisa ditulis diatas dan dibawah anak panah. 

b. Activity on node (AON) atau kegiatan yang ditulis didalam kotak atau 
lingkaran. Anak panah hanya menjelaskan hubungan ketergantungan 
diantara kegiatan-kegiatan. 
 

Tabel 2.2 Perbandingan dua pendekatan yang menggambarkan jaringan 
kerja 

 Kegiatan pada titik 
AON 

Arti kegiatan  Kegiatan pada AOA 

a 
 

 

 
 

A sebelum B , B 
seblum C 

 

b 

 

Kegiatan A dan 
B harus selesai 

sebelum 
kegiatan C 

dimulai  
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Tabel 2.2 Perbandingan dua pendekatan yang menggambarkan  
jaringan kerja (lanjutan) 

 Kegiatan pada titik 
AON 

Arti kegiatan Kegiatan pada AOA 

c 

 

Sebelum B 
dan C dimulai 

A harus 
selesai dulu 

 

d 

 

C dan D tidak 
bisa dimulai 
hingga A dan 
B keduanya 

selesai  

e 

 

Kegiatan C 
bisa dimulai 
jika A dan B 

selesai, D 
tidak dimulau 

sebelum B 
selesai. 

Kegiatan 
dummy 

ditunjukan 
pada AOA 
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Tabel 2.2 Perbandingan dua pendekatan yang menggambarkan  
               jaringan kerja (lanjutan) 

 
Kegiatan pada titik 

AON 
Arti kegiatan Kegiatan pada AOA 

f 

 

B dan C tidak 
dapat dimulai 

hingga A 
selesai, D tidak 
dapat dimulai 
sebelum B dan 

C selesai. 
Kegiatan 
dummy 

ditunjukan 
pada table 

AOA 

 

    Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2004 
kebanyakan manager proyek memilih kegiatan activity on node (AON) 

karena tidak membutuhkan penggunaan kegitatan dummy, (Oberlender 2000). 
Berikut adalah terminology yang digunakan dalam analisis jaringan 

kerja, (Oberlender 2000): 
a. Aktifitas 

Pekerjaan dari suatu tugas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 
b. Jaringan 

Sebuah diagram yang merepresentasikan hubungan aktifitas untuk 
penyelesaikan proyek. 

c. Total Float 
Jumlah waktu sebuah aktifitas yang mungkin terlambat tanpa menyebabkan 
terlambat waktu awal mulai kegiatan selanjutnya. FF;= ESrEF; dimana i 
adalah kegiatan sebelumnya dan j adalah kegiatan selanjutnya. 

d. Lintasan kritis 
Sebuah rangkaian kegiatan yang sating berhubungan melewati diagram 
jaringan, dimana setiap kegiatan terdapat zero (nol)float bebas dan total 
float. Lintasan kritis menunjukkan waktu minimum untuk menyelesaikan 
proyek. 
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e. Kegiatan dummy 
Sebuah kegiatan yang mengindikasi bahwa beberapa kegiatan mengikuti 
dummy tidak bisa dimula sampai kegiatan sebelum dummy selesai. Dummy 
tidak membutuhkan waktu. 

Dummy adalah sebuah aktivitas yang tidak memiliki durasi atau sama 
dengan nol yang dimasukan pada jaringan kerja agar jaringan tersebut masuk 
atau mungkin secara logika, (Haizer dan Render 2017). 

Menentukan efisien waktu dengan perencanaan awal dari kebutuhan 
material , peralatan, dan manusia. Jaringan kerja yaitu memperkirakan waktu 
aktifitas berupa perencanaan , penjadwalan dan pengendalian proyek.  
Berikut tujuan dari analisis jaringan kerja adalah sebagai berikut : 
a. Mengendalikan semua unsur (element) pada proyek kedalam rencana utama 

(master plan) agar bisa mengendalikan suatu proyek agar menciptakan 
model kerja yang untuk melengkapi proyek, sehingga dapat data sebagai 
berikut : 
1. Waktu optimal pelaksanaan proyek 
2. Penekanan biaya 
3. Pengurangan resiko  

b. Bisa mengetahui alternatif-alternatif yang didapat didalam dan diluar proyek 
c. Bisa mengembangkan jadwal yang optimum 
d. Pengunaan sumber daya secara efektif dan efisien   

 
Berikut adalah manfaat dari analisis jaringan kerja : 

a. Agar bisa memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan untuk 
melegkapi rancangan guna memudahkan pengambilan keputusan dengan 
mempertimbangkan efektifitas manajemen dalam penyelesaian proyek. 

b. Untuk bisa melakukan penghematan biaya dan waktu,guna pengoptimalan 
sumber daya yang ada pada proyek. 

c. Bisa melakukna reschedule untuk mengatasi keterlambatan dan mengatasi 
hambatan-hambatan yang ada pada proyek. 

d. Bisa mengetahui lintasan kritis agar bisa mengetahui pekerjaan mana yang 
bisa dilakukan perceptan. 

e. Bisa menentukan trade off (kemungkinan pertukaran) antara waktu dan 
biaya. 
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2.5.3 Software Microsoft Project 

Microsoft project ialah program yang dibuat oleh Microsoft untuk 
memudah manejemen proyek. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1984 dan 
versi terakhir pada tahun 2016. Program ini berguna untuk melakukan 
perancangan jadwal, percepatan waktu, dan pengontrolan biaya terhadap 
keterlambatan proyek. Dan juga dirancang untuk menganalisa lintasan kritis 
yang divisualisasikan kedalam bagan gantt chart.  
Berikut dalah fase keterkaitan antara Microsoft project dengan proyek :  

a. Fase perencanaan  
Pada fase ini pembuatan outline WBS (work breakdown structure) bisa 
dilakukan dengan udah dan cepat bisa dilakukan Task Name pada Table 
Gant Chart. Task Name merupakan kolom untuk mendetail kan kegiatan-
kegiatan yang ada pada proyek. 

b. Fase perkiraan  
Pada fase ini setiap kegiatan yang disesuaikan dengan kapasitas proyek bisa 
dilakukan dengan cara memasukan durasi pada kolom duration. 

c. Fase penjadwalan 
Pada fase ini bisa dilakukan penjadwalan pada kolom prodecesor yang 
digunakan untuk menetapkan keterkaitan antara kegiatan satu dengan 
lainnya. Hal itu bisa dilakukan pada kotak dialog Task Information – 
Prodecesor. Dari sini bisa diketahui lintasan kritis secara detail dengan 
membuat Network diagram. 

d. Fase pengontrolan dan pengendalian  
Pada fase ini bisa membandingkan base line (rencana dasar) untuk bisa 
mengetahui kemajuan actual proyek dengan memasukan perintah pada 
kotak dialog Update Task. Untuk bisa melihat perbandingan baseline 
dengan kemajuan actual bisa dilihat dengan mengubah tampilan menjadi 
Tracking Gantt. 
 

2.5.4 Critical Path atau Lintasan Kritis  
Dalam melakukan analisis jalur kritis, digunakan dua proses two pass, 

terdiri atas forward pass dan backward pass, (Heizer dan Render 2005). 
Salah satu hal penting dalam analisis proyek adalah mengetahui kapan 

proyek dapat diselesaikan. Dalam perhitungan waktu proyek dikenal beberapa 
istilah, (Herjanto 2008) sebagai berikut : 
a. Early Start  ( ES ) :  Menujukkan saat paling awal suatu kegiatan dapat 

dimulai dengan asumsi kegiatan pendahulu telah selesai. 
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b. Early Finish   (EF) : Menunjukkan saat paling awal selesainya suatu 
kegiatan. 

c. Late Start  (LS) : Menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan 
harus segera dimulai. 

d. Late Finish  (LF) : Menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan 
harus sudah selesai, agar tidak menunda pekerjaan kesuluruah pada proyek 
tersebut. 

Agar bisa melakukan perhitungan waktu pada proyek maka tahapan 
perhitungan bisa dibagi dua yaitu :  

Tahap pertama melakukan perhitungan ES dan EF, perhitungan ini 
dilakukan secara maju atau forward pass. Dengan melakukan perhitungan dari 
suatu kegiatan awal hingga kegiatan paling terakhir sendiri dari proyek 
tersebut. 
ES = Max {EF semua pendahulu langsung} .......................................... (2.1) 

EF = ES + Waktu kegiatan ..................................................................... (2.2) 

Tahap kedua melakukan perhitungan LS dan LF, perhitungan ini 
dilakukan secara secara mundur atau backward pass. Dengan melakukan 
perhitungan suatu kegiatan paling terakhir sendiri sampai ke suatu kegiatan 
paling awal. 

LF =Min{LS dari keseluruhan kegiatan yang langsung mengikutinya}(2.3)  

LS = LF – Waktu kegiatan ..................................................................... (2.4) 

Setelah semua kegiatan telah dihitung waktu terdahulu dan waktu 
terakhir nya maka selanjutnya bisa menghitung jumlah slack time (waktu slack) 
dapat ditentukan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk 
bisa diundur, tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan, Heizer 
dan Render (2006). Berikut cara menghitung slack time : 

Slack = LS – ES ..................................................................................... (2.5) 

Atau bisa juga menggunakan rumus berikut ini :  

Slack = LF- EF ....................................................................................... (2.6) 

Notasi yang biasanya digunakan pada node kegiatan bisa dilihat pada 
gambar 2.9 dibawah ini.  
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Gambar 2.9 Notasi yang biasa digunakan pada node kegiatan  
(Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2005) 

 Pada metode CPM (Crtical Path Method – Metode jalur kritis) biasa 
disebut dengan metode yang mempunyai lintasan kritis, yang artinya jalur yang 
memiliki suatu rangkaian kegiatan dengan mempunyai waktu durasi terlama 
pada proyek tersebut. 
 Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan 
pertama dampai pada kegiatan terakhir proyek. Lintasan kritis berdasarkan 
aktivitas-aktivitas memiliki jumlah durasi paling lama, (Soeharto 1999). 
 Lintasan kritis adalah lintasan yang paling menentukan waktu 
penyelesaian proyek secara keseluruhan, digambar dengan anak panah tebal, 
(Badri 1997). 
 Berikut adalah manfaat jika bisa mengetahui lintasan kritis pada suatu 
proyek adalah sebagai berikut, (Badri 1997): 

a. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis menyebabkan seluruh pekerjaan 
proyek tertunda penyelesaiannya. 

b. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya, bila pekerjaan-pekerjaan yang ada 
pada lintasan kritis dapat dipercepat. 

c. Pengawasan atau kontrol dapat dikontrol melalui penyelesaian jalur lintasan 
kritis yang tepat dalam penyelesaiannya dan kemungkinan di trade off 
(pertukaran waktu dengan biaya efisien) dan crash program (diselesaikan 
dengan waktu yang optimum dipercepat dengan biayan yang bertambah 
pula) atau dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya lembur. 

d. Time slack atau kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak 
melalui lintasan kritis. Ini kemungkinan bagi manajer/pimpro untuk 
memindahkan tenaga kerja, alat, dan biaya ke pekerjaan-pekerjaan di 
lintasan kritis agar efektif dan efisien. 

Kegunaan jalur kritis adalah  untuk mengetahui kegiatan yang memiliki 
kepekaan sangat tinggi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, atau disebut 
juga kegiatan kritis. Apabila kegiatan keterlambatan proyek maka akan 
memperlambat penyelesaian proyek secara keseluruhan meskipun kegiatan lain 
tidak mengalami keterlambatan, (Yamit 2008). 
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 Float total adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu 
kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek 
secara keseluruhan Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila 
semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan 
berikutnya dimulai selambat mungkin. Float total ini  dimiliki  bersama  oleh  
semua  kegiatan  yang   ada   pada  jalur yang bersangkutan. Hal ini bearti bila 
salah satu kegiatan telah memakainya, maka float total yang tersedia untuk  
kegiatan-kegiatan  lain yang berada pada jalur tersehut adalah sama dengan float 
total semula, dikurangi bagian yang  telah  dipakai  maka  pelaksanaan  kegiatan  
dalam jalur yang bersangkutan dapat ditunda atau diperpanjang sampai batas 
tertentu, yaitu sampai float total = Oo. Jalur kritis memiliki nilai float paling 
kecil dari jalur-jalur lain dari jaringan kerja, (Soeharto 1999). 

Float total suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir, 
dikurangi  waktu  selesai  paling  awal,  atau  waktu mulai paling akhir dikurangi 
waktu mulai paling awal dari kegiatan tersebut, (Soeharto 1999) dengan rumus: 
TF=LF-EF=LS-ES  ................................................................................ (2.7) 

 Jenis float tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa macam float yang ada. 
Dari sumber yang ada didapatakan beberapa macam float yaitu : float bebas 
(Float' Free), float interferen (lnterferen Float), float independen (float 
independent). Penjelasan mengenai macam-macam float akan dijelaskan 
sebagai berikut.  

a. Float bebas (Float' Free) 
Salah satu syarat adanya float bebas (FF) adalah  bilamana  semua kegiatan 
pada jalur yang bersangkutan dimulai seawal mungkin. Float bebas 
ditentukan dari selisih EF suatu kegiatan dan ES kegiatan selanjutnya. 
Besarnya FF suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu dimana 
penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu 
mulai paling awal dari kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa yang 
lain pada jaringan kerja. Float bebas dimiliki oleh satu kegiatan tertentu 
sedangkan float total dimiliki oleh kegiatan-kegiatan yang berada di jalur 
yang bersangkutan. Float bebas dari suatu kegiatan adalah sama dengan 
waktu mulai paling awal (ES) dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu 
selesai paling awal (EF) kegiatan yang dimaksud. 
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b. Float interferen (lnterferen Float) 
Float interferen adalah bila suatu kegiatan menggunakan sebagian dari IF 
sehingga kegiatan nonkritis berikutnya pada jalur tersebut perlu 
dijadwalkan lagi (digeser) meskipun tidak sarnpai mempengaruhi 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float interferen sarna dengan 
float total dikurangi float bebas atau IF= FT- FF. 

c. Float independen (float independent) 
Float independent memberikan identifikasi suatu kegiatan tertentu dalarn 
jaringan kerja yang meskipun kegiatan tersebut terlarnbat, tidak berpengaruh 
terhadap float total dari kegiatan yang mendahului ataupun kegiatan 
berikutnya. Batasan float independent, yaitu semua predecessor selesai 
selarnbat mungkin dan successors mulai seawal mungkin, dan bila selisih 
waktu (interfal) tersebut melebihi kurun waktu kegiatan yang dimaksudkan, 
maka selisih ini disebut float independent. Float independent (Fid)= ES 
kegiatan berikutnya dikurangi LF kegiatan terdahulu dikurangi kurun waktu 
kegiatan yang dimaksud. 

2.6 Durasi Proyek 

  Durasi proyek adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek, (Maharany dan Fajarwati 2006). 
  Menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh dalam menentukan durasi 
pekerjaan adalah volume pekerjaan, metode kerja (construction method), 
keadaan lapangan, serta keterampilan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan 
proyek, (Maharany dan Fajarwati 2006) 
  Pada proyek jika waktu pelaksanaan semakin lama makan biaya akan 
bertambah besar, dan demikian pula sebaliknya. Ini disebabkan karena biaya 
overhead besaran jumlahnya tergantung pada waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Berikut ada beberapa faktor yang bisa menjadi lamanya suatu kegiatan 
berlangsung :  
a. Volume pekerjaan 

Jika kegiatan tersebut memiliki volume besar makan perlu waktu lebih lama 
untuk penyelesaiannya dibandingkan dengan pekerjaan yang mempunya 
volume lebih kecil. 

b. Tenaga kerja 
Tenaga kerja yang mempunya kemampuan dan pengalaman pada bidangya 
akan mempunya produktifitas yang tinggi dan bisa menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik dan sesuai dengan mutu yang di inginkan daripada tenaga kerja 
yang tidak berpengalaman. 
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c. Cuaca 

Jika cuaca tidak bisa diprediksi makan akan mempengaruhi pekerjaan yang 
ada pada proyek. Apabila terjadi cuaca buruk pada saat pelaksanaan proyek 
makan akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan. 

d. Lokasi proyek  
Jika lokasi proyek berada pada lokasi yang jauh dan mempunyai medan yang 
susah hal itu bisa menyembabkan keterlambatan pekerjaan, karena 
pengiriman material yang lama. 

e. Prosedur Perkiraan Waktu  
Prinsip dalam menentukan perkiraan/taksiran waktu atau durasi dari suatu 
kegiatan/pekerjaan adalah, (Mahendra 2004): 
a. Tingkat keahlian dan pengalaman staff/orang yang membuat 

perkiraan waktu tersebut memenuhi syarat kebutuhannya. 
b. Perkiraan/estimasi harus berdasarkan perhitungan produksi kerja dari 

tenaga kerja atau tim kerja per hari dan produksi hasil kerja peralatan per 
jam dalam rangka menyelesaikan pekerjaa/kegiatan yang bersangkutan. 

c. Telah diperhitungkan hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi. 
 Kondisi medan kerja atau area kerja. 
 Cuaca, musim, gangguan/kejadian, gangguan banjir, gempa, dan 

lain- lain. 
 Ketersediaan sumber daya, material, tenaga kerja, peralatan kerja, 

dana/financial, dan lain-lain. 
 Ketergantungan dengan pekerjaan/proyek lain yang mendahuluinya 

dan kelanjutannya. 
 Prosedur administrasi harus dilengkapi sebelum pekerjaan dimulai. 

d. Asumsi apapun yang digunakan dalam perencanaan waktu aktivitas 
harus didokumentasikan. 

e. Esitimasi harus merupakan taksiran yang bersih dari kepentingan yang 
tidak relevan dengan alas an perhitungan teknis. Atau estimasi harus jujur 
dan tidak direkayasa. 

f. Selama pelasanaan proyek asumsi yang diperhitungkan harus selalu 
ditinjau kembali untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang 
timbul dari kesalahan asumsi terhadap kenyataan selama aktivitas 
dilakukan. 

g. Apabila untuk aktivitas tertentu memerlukan sponsor atau 
kesanggupan/jaminan dari orang-orang atau lembaga tertentu, maka 
komitmen tertulis harus dibuat. 
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h. Pada tahap estimasi yang dilakukan oleh staff yang membuat perkiraan 
waktu tersebut, tidak diperbolehkan memperhitungkan adanya 
kemungkinan tidak terduga yang sifatnya bukan kebiasaan perhitungan 
teknis yang lazim. Estimasi atau kemungkinan demikian hanya dilakukan 
pada tingkat makro/global oleh tingkat manajemen tertentu. 
 
Setalah mengetahui faktor-faktor penyebab dari keterlambatan suatu 

proyek maka keterlambatan pekerjaan tersebut bisa diatasi dengan melakukan 
percepatan pada durasi waktu pekerjaan dengan mempertimbangkan dari segi 
biaya dan waktu. 

2.7 Crashing program 

Crashing program adalah suatu metode yang digunakan untuk 
percepatan proses suatu kegiatan atau beberapa kegiatan dari  keseluruhan 
proyek. Dengan menambahkan pekerja atau peralatan atau jam kerja, durasi 
suatu kegiatan dapat diperpendek, dan jika merupakan lintasan kritis, maka 
akan memperpendek proyek secara keseluruhan, (Gould, 2000). 
Kegiatan dicrash untuk beberapa alasan, (Gould, 2000): 

a. Suatu kegiatan mungkin memerlukan penyelesaian dengan spesifik tanggal 
untuk alasan kontraktual. 

b. Beberapa kegiatan dapat diselesaikan lebih ekonomis selarna waktu tertentu 
pada tahun tersebut, mendorong percepatan kegiatan. 

c. Biaya untuk mempercepat suatu kegiatan mungkin akan lebih mahal 
dibandingkan biaya yang sedang berjalan. 

 Jika suatu kegiatan dilakukan percepatan maka secara tidak langsung 
maka akan terjadi penambahan biaya pada kegiatan tersebut. Penambahan biaya 
ini bisa terjadi pada biaya pekerja, material, dan peralatan yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan yang mengalami percepatan tersebut. Kegiatan 
crashing ini bisa menyebabkan biaya tidak langsung mengalami peningkatan, 
yang disebabkan karena tidak efisiennya pekerjaan tersebut dan karena 
mengalami percepatan dimana pekerjaan tersebut bisa selesai dari waktu 
biasanya. 
 Biaya pada proyek dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi umum dan 
biaya kantor, keuangan proyek dapat ditelusuri sebagai berikut : 
a. Legal dan asuransi : asuransi dan biaya bon ini dapat dimasukan kedalam 

kondisi umum  
b. Kebersihan : termasuk biaya kebersihan setiap hari, tempat sampah sampai 

dengan kegiatan pada tersebut berakhir. 
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c. Organisasi dan personil : supervisor arsitek dan struktur, penjaga dan setiap 
orang yang terlibat pada kegiatan proyek, masuk kedalam kondisi umum. 

d. Peralatan : tangga, scaffolding dan peralatan pengangkut 
e. Biaya kantor : biaya perlengkapan dan cetak yang digunakan oleh kantor 

atau staff yang membutuhkan dukungan dari manajemen proyek. 
 Untuk biaya normal ditentukan dengan perkiraan, bisa diketahui dari 
penelusuran kegiatan yang ada. Biaya tersebut menjelaskan biaya langsung 
dengan biaya tidak langsung yang dibentuk dari total biaya untuk sebuah proyek 
yang sedang berjalan. 
 Pada lintasan kritis hanya ada satu pada jaringan maka hanya satu 
kegiatan yang harus dipercepat atau diperpendek. Jika ditemukan pada jaringan 
terdapat lebih dari satu kegiatan makan akan dilakukan crashing pada kegiatan 
tersebut. 
 Meskipun program crashing menguntungkan untuk optimasi durasi 
proyek dalam bentuk basis biaya, tapi ini bukan lah langkah rutin dalam 
perencanaan proyek. Kegitan crashing ini tidak setiap waktu dilakukan pada 
suatu kegiatan kemudian dilakukan analisis dan dibandingkan dengan biaya 
tidak langsung. Masalahnya pada suatu proyek jika dilakukan crashing maka 
beberapa lintasan kritis terbentuk, maka akan semakin besar resiko terjadi 
keterlambatan dalam suatu proyek tersebut. 

Jika kita sedang berusaha untuk mengurangi waktu tercepat yang 
diharapkan untuk suatu proyek di mana aktivitas-aktivitas merupakan sebagian 
dari jalur kritisnya, maka pertama-tama usaha yang kita lakukan adalah 
mempercepat aktivitas yang waktu aktivitasnya dapat dikurangi dengan biaya 
yang tidak terlalu mahal, sebaliknya tindakan mengurangi waktu normal dari 
aktivitas yang memerlukan biaya yang mahal akan diusahakan jika semua 
aktivitas-aktivitas lain yang mempunyai biaya lebih menguntungkan telah 
dipercepat, (Levin dan A 1972). 

Untuk melakukan percepatan pada suatu kegiatan langkah pertama yang 
harus diperhatikan adalah mengetahui kegiatan mana yang perlu dilakukan 
percepatan agar keseluruhan kegiatan dalam proyek tersebut bisa diselesaikan 
secara efisien. Maka yang harus dilakukan ialah melakukan percepatan pada 
kegiatan yang bisa mengubah durasi waktu pada kegiatan paling akhir, sehingga 
biaya yang dikeluarkan lebih efisien daripada harus melakukan percepatan pada 
semua kegiatan. 

Definisi-definisi yang dibutuhkan untuk menganalisis lebih lanjut 
percepatan yang dikemukakan oleh (Soeharto 1999) adalah : 
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a. Kurun waktu normal 
Yaitu kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan sampai 
selesai, dengan cara yang efisien tetapi diluar pertimbangan adanya kerja 
lembur dan usaha-usaha khusus lainnya seperti menyewa peralatan yang 
lebih canggih. 
 

b. Biaya normal 
Yaitu biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan 
kurun waktu normal. 

c. Kurun waktu dipersingkat (Crash time) 
Yaitu waktu tersingkat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang secara 
taktis masih mungkin. Disini dianggap sumber daya bukan merupakan 
hambatan. 

d. Biaya untuk waktu yang dipersingkat (Crash cost) 
Yaitu jumlah biaya langsung untuk menyelesaikan pekerjaan  dengan kurun 
waktu tersingkat. 

Teknik CPM untuk crash program aktifitas-aktifitas sewaktu 
meminimalkan biaya sebagai berikut, (Fahmi farid, 2009) : 

a. Identifikasi kegiatan di lintasan kritis dengan minimum biaya waktu crash 
per unit waktu. Jika ada lebih dari satu lintas kritis, identifikasi suatu 
kegiatan di setiap lintasan kritis (lebih baik jika aktifitas gabungan) sehingga 
total waktu crash per unit waktu adalah minimum. 

b. Crash kegiatan yang di identifikasi di langkah pertarna, dimana lintas yang 
lain menjadi kritis atau kegiatan telah di crash ke nilai paling minimum. 

c. Meninjau kembali jaringan dan tentukan lintas kritis, gunakan waktu normal 
untuk kegiatan yang tidak di crash, dan waktu crash untuk kegiatan yang di 
crash. 

d. Ulangi langkah satu sarnpai tiga hingga semua kegiatan kritis di crash. 
  Observasi pada model CPM dilakukan pada penyelesaian proyek secara 
normal dan sesuai dengan kondisi penyelesaian kegiatanproyek yang telah 
dipercepat. 

Dua kondisi yang diobservasi, model CPM menurunkan empat macam 
parameter, (Siswanto 2007) yaitu:  
a. Waktu penyelesaian normal atau waktu normal (Wn) 
b. Biaya penyelesaian normal atau biaya normal (Bn) 
c. Waktu penyelesaian yang dipercepat atau waktu cepat (Wc) 
d. Biaya penyelesaian yang dipercepat atau biaya cepat (Bc) 
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Gambar 2.10 Empat parameter model CPM  
(Sumber: Siswanto, 2007) 

Arti dari Garis yang menghubungkan kedua titik (      ) disebut kurva 
waktu – biaya. Jika diketahui bentuk kurva waktu-biaya suatu kegiatan, artinya 
dangan mengetahui beberapa slope atau sudut kemiringannnya, maka bisa 
dihitung besar biaya untuk mempersingkat waktu suatu hari, Soeharto (1995), 
dengan rumus : 

  

 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 =
  

  
  ................................... (2.8) 

  Agar bisa waktu dimulai dipersingkat maka harus menentukan titik awal, 
yaitu dengan menunjukan waktu dan biaya normal pada setiap kegiatan 
komponen proyek. Sedangkan untuk waktu penyelesaian normal bisa dihitung 
dengan menggunakan metode CPM. 

  Biaya kegunaan, biaya langsung dan biaya tidak langsung ialah biaya 
total yang menentukan waktu penyelesaian proyek secara optimal. Ketiga biaya 
tersebut bisa berubah sesuai dengan kemajuan suatu proyek. Walaupun tidak 
dapat dihitung menggunakan rumus tertentu, namun pada umumnya semakin 
proyek tersebut lama dalam pelaksanaannya makan semakin besar pula 
kumulatif biaya yang diperlukan. 

 

2.8 Biaya Percepatan dengan menambah jam kerja 

  Pada penelitian ini metode crashing yang digunakan ialah dengan 
melakukan penambahan jam kerja atau jam lembur yang dimana jam mulai 
suatu proyek dimulai dari jam 08:00 s/d 12:00 lalu dilanjut lagi dari jam 13:00 
s/d 17:00, lebih dari jam 5 sore maka dianggap sebagai lembur kerja dan jika 
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kegiatan lembur 6 jam maka perhitungannya upah lembur sama dengan 2 hari 
bekerja. Berikut ada rumus dalam melakukan percepatan terhadap biaya: 
1. Mengetahui bobot pekerjaan yang dicari : 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
    

   
  ……………..(2.9) 

2. Durasi waktu percepatan 
3. Mengetahui nilai volume pekerjaan perhari  

                     
 

    
 ………...….(2.10) 

 
4. Mengetahui volume pekerjaan perhari yang telah dipercepat 

 

    
  …………………….……(2.11) 

 
5. Menghitung tambahan waktu lembur  

 

       
     

   
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚 .…(2.12) 

Note :  
8 jam ialah durasi perkerjaan yang ada pada proyek dalam sehari 
Jika kegiatan lembur sebesar 6jam upah pekerja dihitung menjadi 2 hari 

 
6. Biaya upah lembur mandor,kepala tukang, tukang, dan pekerja 

 
 Jumlah pekerja x Tambahan waktu lembur x Biaya perjam……….…(2.13)   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan. 
 


