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Abstrak 

 Keterlambatan suatu proyek sangatlah erat hubungannya dengan waktu dan biaya. 

Karena semakin lama durasi suatu proyek maka biaya pada proyek tersebut juga 

bertambah. Proyek apartemen Klaska Residence ini mengalami keterlambatan pada 

pekerjaan strukturnya sehingga master schedule mengalami perubahan beberapa kali. 

 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan percepatan waktu agar tidak terlampau 

jauh dari rencana awal dan menganalisa biaya terhadap percepatan yang diperoleh pada 

pekerjaan struktur. Metode yang digunakan ialah criticalcpathcmethod (CPM) untuk 

menentukanclintasanckritis pada pekerjaan struktur dan crashing program dengan 

menambah jamckerjacpadacpekerjaancyang dipercepat. Percepatancdilakukan pada 

pekerjaancyangcberadacpadaclintasanckritis sehingga didapatkan percepatancwaktu 

sebesar 42 hari lebih cepat dari rencana awal yaitu 542 hari namun bisa dipercepat sebesar 

500 hari. Dari hasil percepatan maka didapatkan penambahan biaya dari penambahan 

waktu kerja atau lembur sebesar 1,6% dari biaya awal sebesar Rp. 146,981,895,144 dan 

penambahan biaya lembur sebesar Rp. 2,347,153,493. Sehingga total percepatan pada 

pekerjaan struktur sebesar Rp. 149,329,048,636. 

Kata Kunci: CPM, Crashing Program, Microsoft Project, Percepatan waktu. 

Abstract 

Delay of a project is closely related to time and cost. Because the longer the 

duration ofcacproject, cthe cost of the project also increases. The Apartment project 

Klaska Residence experienced delays in the structural work so that the master schedule 

was changed several times.  

This study aims to accelerate the time so thatcitciscnotctoocfarcfrom the initial 

plan and analyze the cost of the acceleration obtained in structural work. Thecmethod 

usedcis theccriticalcpathcmethodc (CPM) to determine the critical path for structural 

work and program crashing by adding working hours to accelerated work. Acceleration 

is carried out on work that is on a critical trajectory so that the acceleration time is 42 

days faster than the initial plan, which is 542 days but can be accelerated by 500 days. 

From the acceleration results, it is found that the additional cost of additional working 

time or overtime is 1.6% from the initial cost of Rp. 146,981,895,144 and additional 

overtime costs of Rp. 2,347,153,493. So that the total acceleration of structural work is 

Rp. 149,329,048,636. 

Keywords: CPM, Crashing Program, Microsoft Project, Time Acceleration. 
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1. PENDAHULUAN  

 

  Konstruksixialah suatu kegiatan untuk membangun saranaxdan prasarana, 

digunakan untuk suatuxkegiatan manusia yangxmempunyai rencana biayaxdan 

waktuxyang telah ditentukan sejak awal. Proyek adalahxsuatu kegiatan yang dilakukan 

denganxwaktu danxsumber dayaxterbatas dengan hasil akhir yangxditentukan, dengan 

dibatasixanggaran, jadwal dan mutu [1]. Dalam suatu proyek tentunya tidak semua 

kegiatan berjalan dengan lancar, bisa jadixproyek tersebut mengalamixketerlambatan 

dalam pelaksanaanya sehingga perlu adanya manajemen kontruksi yang tepat sehingga 

proyekxtersebut tidak mengalamixketerlambatan. Manajemenxproyek ialah ilmu dan 

seni yangxberkaitan denagan memimpinxguna mencapai sasaranxmutu yang telah 

ditetapkan [2]. Karenaxjika semakin lama proyek tersebut berjalan maka biayaxyang 

dikeluarkanxjuga semakin banyak. Penelitian ini dilakukan pada proyek apartemen 

Klaska Residence yang dimana proyek tersebut mengalami keterlambatanxpada 

pekerjaan strukturnya sehingga perlu dilakukan percepatan durasixpekerjaan 

supayaxtidak terlampauxjauh darixrencana awal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkanxdurasi waktu yang telahxdipercepat dan menghitung jumlah biaya 

percepatanxdari durasixwaktu yang telah dipercepat waktunya. 

 Penelitian ini juga menggunakan refrensi dari berbagai macam sumber yang 

relevan dan terpercaya. Yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian 

ini. Dengan judul tugas akhir “pengendalian proyek menggunakanxcritical pathxmethod 

(CPM) dengan crashingxprogramxpada proyek apartemen klaska residence”  

 Mia Maishita (Universitas Mercu Buana Jakarta,2015) dengan judul “Optimlisasi 

pelaksanaan proyek pembangunanxrumah tinggal pantai mutiara dengan menggunakan 

metode cpm dan crashing program pada PT. Cipta Buana Indonesia” Metode yang 

digunakanxpada penelitian ini ialah CPM dan Crashingxprogram. Keterlambatan proyek 

sebesar 20%, bisa diatasi dengan cara crashingxprogram dan critical pathxmethod 

(CPM). Dengan penambahan 4 jam kerja dan pekerja [3]. 

 Alfianti Erika (Universitas Bhayangkara Surabaya,2019) “OptimalisasixWaktu 

dancBiayacPadacProyekcxPembangunanccGedungcRawatcInapcPuskesmascWonoayu 

SidoarjocDengancMenggunakancMetodecCPM (CriticalxPathxMethod)”. Dari hasil 

penelitian didapat. Penjadwalanxulang pada proyekxini denganxmenggunakan metode 

CPM didapatkanxwaktu 4 hari lebih cepatxdengan biaya sebesar Rp.4.595.760.643. 

dengan biaya sebesar Rp. 4,592,711,709,00,- dari penjadwalan yang direncanakan adalah 

Rp.5,955,760,643 [4].  

 Agung Hardianto (Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015) “Analisa 

PengendalianxManajemenxWaktu dan BiayaxProyek PembangunanxHotel Dengan 

NetworkxCPM Studi Kasus Batiqa Hotel Palembang” Keterlambatan proyek pada 

minggu ke-36 dan ke-64 bisa diatasi dengan melakukanxrescheduling dengan metode 

CPM dengan biaya sebesar Rp.4.927.658 dengan waktu optimal 18 minggu pelaksanaan 

pekerjaan [5]. 
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 Durasi proyek adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh pekerjaan proyek [6]. Network planning adalah suatu alat yang digunakan untuk 

merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek [7] 

 Networkcplanningcadalahcmengambarkancsuatu network [8]. 

a.          (anak panah/ busur), melambangakan kegiatan. 

b.          lingkaran kecil/node), Simbol lingkarancmenunjukkancsuatuckejadian (event). 

c.               (panahcterputus-putus), cmelambangkan kegiatan semu (dummycactivity). 

d.               (anaktpanahttebal), kegiatantituttermasuktkedalamtlintasantkritis.  

 

 Terdapat 2 pendekatan untukxmenggambarkan jaringanxkerja proyek, yaitu 

ActivityxOn Node (AON) yaitu kegiatan pada titik dan ActivityxOn Arrow (AOA) yaitu 

kegiatan pada panah [9]. Kebanyakan manager proyek memilih kegiatan activityxonxnode 

(AON) karena tidakxmembutuhkanxpenggunaan kegiatanxdummy [10].   

 

     Tabel 2.1 Perbandingantduatpendekatantyangtmenggambarkan jaringan kerja  

 Kegiatan pada titik 

AON 
Arti kegiatan  Kegiatan pada AOAt 

a 

 

 

 
 

AtsebelumtB , 

BtseblumvC 
 

b 

 

Kegiatan Atdan 

Btharus selesai 

sebelum 

kegiatantC 

dimulai  

c 

 

Sebelum B dan 

C dimulai A 

harus selesai 

dulu 
 

d 

 

C dant D tidak 

bisa dimulai 

hingga Atdan  

keduanya 

selesai  

  Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2005 

 

- - -  
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 CriticalxPathxMethod adalah salah satuxmetode analisisxyang berbasis 

algoritmaxyang digunakan untuk penjadwalan serangkaian proses kegiatan. Hal ini 

penting karena CPM merupakan alat penting untuk manajemen proyek yang efektif [11]. 

 Kegunaanrjalurrkritis ialah mengenali pekerjaan yg mempunyai sensitive tinggi  

terhadap keterlambatanrpenyelesaian proyek. Apabila suaturpekerjaanryangrterlambat 

makarakan mempengaruhi keterlambatanrproyek tersebut [12]. 

Langkah-langkah pembuatan CPM (Critical Path Method) [13] adalah : 

a. Pahami urutan (sequence) darixmasing-masingxkegiatan atau  

b. Rangkaian satu jaringanxaturan atau persyaratanxseperti yangxtelahxdijelaskan. 

c. Ingatxkegiatanxmanaxyangxharusxmendahuluixkegiatanxlainxdanxmanaxyang 

merupakanxlanjutanxdari kegiatan sebelumnya. 

d. Kalauxjumlahxmacam kegiatanxatauxwork items-nyaxsedemikianxbanyakxjumlahnya 

sampaixratusan, makaxuntuk memudahkanxpenyusunan CPMxbisa dikerjakanxdengan 

mengikutixurutan pekerjaanxdari masing-masingxkelompokxpekerjaannyax (work 

itemxgroup). 

e. CPM darixwork itemxgroup yang sudah jadixdigabungkan denganxCPM detailxwork 

itemsxyangxjugaxdibuatxtersendiri. 

 Untuk bisa mengetahui kapan proyek dapat diselesaikan dalam menganalisa 

proyek tersebut. Terdapat istilah dalam hitungan waktu [14]. 

a. Early Start  ( ES ) :  Menujukkanfkegiatanfpaling awal. 

b. Early Finish (EF) : kegiatanfdenganfwaktuftercepatfdalamfpenyelesaian. 

c. Late Start  (LS) : Menunjukan kegiatan dengan waktu lambat bisa dimulai.  

d. Late Finish (LF) : Menunjukan kegiatan dengan waktu lambat harus selesai.                  

 Crashing program ialah metode yang digunakan dalamxpenelitian ini gunakan 

guna untukxmempercepat durasi pekerjaanxdengan melakukan penambahanxalat, 

pekerja, xdan juga jamxkerja atau lembur. Pada penelitianxinixpercepatan dilakukan 

dengan menambah jam kerja padaepekerjaaneyangeberadaepadaelintasanekritis. 

 Mempercepat durasixpekerjaanxdapat mengurangixdurasixpekerjaanxdengan 

biayaxyang tidak terlalu mahal [15].  

  Definisi-definisieyangedibutuhkaneuntukemenganalisiselebihelanjutepercepatan 

yangedikemukakaneoleh [16]. 

a. Kurunewaktuenormal 

b. Biayaenormal  

c. Kurunewaktuedipersingkate (Crashetime) 

  Teknik CPM untukecrash kegiatanesewaktu meminimalkan biaya sebagai berikut 

[17]. 

a. Identifikasixkegiatan di lintasanxkritis denganxminimum biaya waktu crashxper unit 

waktu. 

b. Crash kegiatanxyang diidentifikasixdilangkah pertama. 

c. Memastikanxkembali jaringanxkerja danxtentukanxlintasan kritis. 

d. Ulangi langkahxsatu sampaixdengan tigaxhingga semuaxkegiatanxkritis dicrash.  
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 Terdapat 2 kondisixyang diobservasixpada CPM, permodelan CPM terdapat 

empat macam parameter yaitu waktuxnormal, biayaxnormal, waktuxcepat, dan biaya 

cepat [17]. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gambar 2.1 Empat parameter model CPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian ini akan ditampilkan di flowchart dibawah ini : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mulai 

Pengumpulan data 

             Data primer  
               -Pengamatan diproyek 
               -Wawancara langsung  

 

             Data sekunder 
               -Tinjauan pustaka 
               -BoQ 
               -Kurva S  
  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  GambaranmUmummObjekmPenelitian  

   Objek penelitian ini ialah padamproyek Apartemen Klaska Residence yang 

berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo no.100 Surabaya. PT Duta Pertiwi member of Sinar 

Mas Land selaku pemilik proyek ini, tentunya juga dengan adanya dukungan dari 

Konsultan arsitektur yaitu PT.Arimas Asri , Konsultan struktur oleh PT.Stadin dan untuk 

konsultan M.E.P oleh PT.Pasada yang dimana PT.Estimatika sebagai Quantity Surveyor. 

Dan pelaksanakaa proyek pembangunan Apartemen Klaska Residence ini dilakukan oleh 

PT. Mitra Langgeng Jaya Konstruksi selaku kontraktor pelaksana. 
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            Proyek apartemen Klaska Residence ini memiliki tinggi bangunan kurang lebih 

144 m dimana pada apartemen ini terdiri dari 1 basement,1 lantai podium (ground floor) 

5 lantai parkir 36 lantai tower dan 1 lantai atap. 

b) Pengumpulan Data  

❖ Data Primer  yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara di  

lingkungan proyek guna mengetahui urutan pekerjaan yang ada pada proyek 

tersebut. 

❖ Data Sekunder yaitu dengan melakukan tinjauan pustaka dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini, mdan juga data yang didapatkan dari proyek berupa 

Boq dan Kurva S dari proyek apartemen Klaska Residence. 

c) Durasi Pekerjaan Struktur 

            Pengertian durasi pekerjaan adalah totalmwaktu yangmdiperlukan dalam 

menyelesaikanmsuatu kegiatan yang ada pada proyek dengan sumber daya manusia 

yang telah ditentukan. Untuk memperoleh durasi pekerjaan pada proyek adalah sebagai 

berikut.  

 

 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑋 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
 .............................. (2.1) 

 

  Sedangkan untuk rumus mencari total sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut. 

 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐷𝑀 =  
 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑆𝐷𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑋 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
 ............................ (2.2) 

d) Menentukan Gambar Jaringan Kerja (Network) 

Pada penelitian ini sebelum melakukan percepatan langkah pertamaxyang harus 

dilakukan ialah denganxmembuat jaringanxkerja nya terlebih 

dahuluxsebelumxmenentukan lintasan kritis. Jaringan kerja dibuat dengan menggunakan 

alat bantu berupa software microsoftxproject guna untuk memperoleh lintasanxkritis pada 

proyekxapartemen Klaska Residence. 

e) Percepatan waktu (Crashing) 

                 Permasalahan yang terjadi pada proyek apartemen Klaska Residence ini ialah 

dimana perbedaan umur proyek pada pelaksanaan proyek dan rencana proyek yang 

telahxdisepakati bersama. Ketika mempercepat durasi waktu, maka sumber daya akan 

bertamabh oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan crashing pada semua 

pekerjaan yang berada pada lintasanxkritis. Sehingga bisa didapatkan total 

percepatanxdurasi yang diinginkan agar proyek tidak mengalamixketerlambatan pada 

durasi waktu yang terlalu jauh dari rencana awal. Pada penelitian ini percepatan dilakukan 

dengan menambah jam kerja. Berikut inixadalah rumus yang digunakan untuk 

menghitung penambahan biaya yang telah dipercepat waktunya. 

 

❖ Mengetahui bobot pekerjaan yang dicari : 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 .................................... (2.3) 
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❖ Durasi waktu percepatan 

❖ Mengetahui nilai volume pekerjaan per hari  

 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖
 ......................................................... (2.4) 

 

❖ Mengetahui volume pekerjaan per hari yang telah dipercepat 

 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖
 .............................................................. (2.5) 

 

 

❖ Menghitung tambahan waktu lembur  

 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡−𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚 ................. (2.6) 

Note :  

8 jam ialah durasi pekerjaan yang ada pada proyek dalam sehari 

 

 

❖ Biaya upah lembur mandor,kepala tukang, tukang, dan pekerja 

 

Jumlah pekerja x Tambahan waktu lembur x Biaya per jam   

  

Setelah didapat biaya lemburnya perjam maka langkah selanjutnya dikalikan dengan 

durasi waktu yang telah dipercepat. 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Jaringan Kerja (Network) 

  Pembuatan jaringan kerja adalah dengan pembentukan rincian setiap 

pekerjaan yang ada pada proyek pembangunan apartemen Klaska Residence. 

Tabel 3.1 Tabel untuk membuat jaringan kerja  

Kode Jenis Pekerjaan 
Durasi 

(hari) 
Predecesor 

A Pekerjaan Galian Tanah 245 - 
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B Pekerjaan Dewatering 280 A 

 Pekerjaan Bobok Borepile   

C Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm 45 B 

D Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm        26 C 

E Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm 23 D 

F Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm 21 E 

 Pekerjaan Pondasi ( Pilecap & Raft )   

G Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm 42 C 

H Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm 42 G 

I Pekerjaan Bekesting Pile Cap 32 G 

 Sumber: Hasil olahan peneliti    

  Setelah dibuat rincian pekerjaan maka langkah selanjutnya ialah membuat 

diagram network dengan menggunakan software microsoft project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengolahan data dalam bentuk gantt chart di microsoft project 

 

 Setelah memasukan data pada microsoft project maka langkah selanjutnya ialah 

merubahnya dari gantt chart menjadi diagram network sehingga didapatkan lintasan kritis 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Gambar hasil dari pengolahan microsoft project 

   

3.2 Percepatan Waktu 

  Setelah didapatkan lintasan kritis maka langkah selanjutnya ialah melakukan 

percepatan pada semua pekerjaan yang berada padamlintasanmkritismagar bisa 

didapatkan percepatan waktu yang bisa memperpendek durasi pengerjaan proyek 

pembangunan apartemen Klaska Residence. Dalam penelitian ini untuk percepatan waktu 

dilakukan dengan penambahan jam kerja atau lembur pada pekerjaan struktur. 

 Waktu normal jam kerja pada proyek apartemen Klaska Residence ialah dimulai 

dari jam 08:00–12:00 dan dilanjutkan lagi mulai dari jam 13:00–17:00, untuk waktu 

istirahat tidak diperhitungkan sehingga waktu normal pekerjaan ialah  8 jam kerja perhari. 

Untuk standar tarif upah ialah : 

a. Jikamlemburmdilakukan kurangmdarim6mjammmakamupah lembur dikali 

dengan standar per jam pada proyek. 

b. Jika lembur dilakukan lebih dari 6 jam maka upah lembur dikali dengan 2 kali 

upah standar per hari pada proyek tersebut. 

Berikut adalah sebagian perhitungan percepatan waktu: 

a. Pekerjaan galian tanah  

 

                    𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝑅𝑝. 8,549,533,591

𝑅𝑝. 146,981,895,144
= 0.058 

  Waktumnormal   = 245mhari 

 Waktumdipercepat   = 75mhari 

 Waktumsetelah dipercepat  = 245 - 75 = 170 hari 

 Volume pek.normal perhari = 
0.058

245
= 0.0002 

 Volume setelah dipercepat = 
0.058

170
= 0.0003 

 Tambahan waktu lembur  = 
0.0003−0.0002

0.0002
𝑥 8 = 3.529 𝑗𝑎𝑚 (∞ 4jam) 

 Upah lembur :  

 Mandor  = 1 x 3.529 x Rp. 12,500.00  = Rp. 44,117.65 

 Kepala tukang = 0 x 3.529 x Rp. 9,375.00  = - 

 Tukang = 0 x 3.529 x Rp. 9,375.00 = - 

 Pekerja = 1 x 3.529 x Rp. 9,375.00  = Rp. 1,158,088.24  

 Total biaya lembur per hari    = Rp. 1,202,205.88 
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 Setelah melakukan percepatan waktu dan melakukan analisa biaya pada 

pekerjaan yang berada pada lintasan kritis maka selanjutnyamadalah melakukan 

pembuatan schedule terbaru berdasarkan percepatan waktu yang telah dilakukan 

perhitungan sebelumnya. 

 

Tabel 3.2 Tabel Pekerjaan yang dipercepat waktunya 

Kode Jenis Pekerjaan 
Durasi 

(hari) 

Keterangan 

A Pekerjaan Galian Tanah 170 Dipercepat 

B Pekerjaan Dewatering 205 Dipercepat 

 Pekerjaan Bobok Borepile   

C Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm 30 Dipercepat 

D Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm       30  

E Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm 23  

F Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm 21  

 Pekerjaan Pondasi ( Pilecap & Raft )   

G Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm 30 Dipercepat 

H Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm 42  

I Pekerjaan Bekesting Pile Cap 18 Dipercepat 

             Sumber: Hasil olahan peneliti    

4. KESIMPULAN  

Dari hasil pada penelitian yang dilakukan pada proyek pembangunan 

Apartement Klaska Residence yang berlokasi di Jl. Jagir No.100 Surabaya diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

     Lintasan kritis yang didapatkan dari jaringan kerja proyek Apartement Klaska 

Residence ini ialah sebagai berikut: 

Pekerjaan galian tanah, pekerjaan dewatering, bobok borepile, pekerjaan pondasi (pilecap 

& raft), pekerjaan basement, pekerjaan GWT dan STP, pekerjaan lantai ground, 

pekerjaan lantai parkir 1 sampai dengan lantai parkir 5, pekerjaan lantai 6, pekerjaan 

lantai 7 sampai dengan lantai 30, pekerjaan lantai 31 sampai dengan 35, pekerjaan lantai 

36 sampai dengan lantai 41, pekerjaan lantai atap dan pekerjaan lantai atap 2. Sehingga 

dari lintasan kritis yang telah didapat bisa dilakukan percepatan waktunya. 

Waktu normal (pekerjaan struktur) pelaksanaan pembangunan apartemen 

Klaska Residence ialah 542 hari, sedangkan hasil dari percepatan waktu didapatkan 500 

hari. Sehingga dapat mengefisiensikan durasi proyek sebesar 8% dari durasi waktu 

normal atau sebesar 42 hari. 

Biaya total pembangunan proyek dengan waktu normal sebesar 

Rp.146,981,895,144, sedangkan untuk penambahan biaya percepatan proyek apartemen 

klaska residence ini ialah sebesar 𝑅𝑝. 2,347,153,493. Sehingga didapat penambahan 

biaya percepatan sebesar 1,6% dari biaya normal pekerjaan struktur. Jadi jumlah biaya 
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pembangunan proyek apartemen klaska residence yang telah dilakukan percepatan 

waktunya ialah sebesar Rp. 149,329,048,636. 
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