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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

Dalam dunia keteknik sipilan dikenal istilah manajemen proyek atau manajemen 

konstruksi. Secara etimologi, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan (Terry dalam Utomo et all, 2002) dan proyek berarti rangkaian 

kegiatan khusus dengan target output tertentu. Proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk 

mencapai suatu hasil dalam bentuk infrastruktur. Proyek konstruksi memiliki karakterisitik 

unik yang tidak berulang, sehingga proses yang terjadi pada suatu proyek tidak akan berulang 

pada proyek lainnya (Ervianto, 2004). Sehingga secara harfiah, manajemen konstruksi adalah 

penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

pengkoordinasian, pengawasan) secara sistematis pada suatu proyek agar tercapai tujuan 

proyek secara optimal (Utomo, 2002).

Lanjut menurut Utomo setiap proyek proyek memiliki tujuan khusus, dimana 

didalamnya terdapat batasan yang sangat mendasar, yaitu besar biaya (anggaran) yang 

dialokasikan, jadwal dan mutu yang harus dipenuhi. Ketiganya batasan tersebut dikenal 

dengan tiga pembatas (triple constraint). 

 
Gambar 2.1. Triple Constraint (Utomo et all, 2002).

Agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diinginkan, 

proyek harus tidak melebihi ketiga batasan tersebut. Dan memastikan proyek tetap berjalan di 

dalam ketiga batasan tersebut, diperlukanlah suatu sistem manajemen proyek. Manajemen 

untuk constraint mutu, anggaran dan waktu  dilakukan dengan jalan pengawasan 

(controlling). Constraint anggaran dan waktu, merupakan constraint yang saling terkait satu 
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sama lain. Pengendalian jadwal proyek akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi biaya 

teknis proyek, begitu pula sebaliknya. Sehingga untuk mengendalikan keduanya perlu 

dilakukan usaha manajemen waktu-biaya yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan 

waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas yang cenderung 

bertambah. Hal itu dapat dilakukan dengan bantuan Metode Bagan Balok (bar chart) dan 

Analisis Jaringan Kerja (network analysis) yang berupa penyajian perencanaan dan 

pengendalian, khususnya jadwal kegiatan secara sistematis dan analitis.

2.2. Jaringan Kerja

2.2.1. Pendahuluan

Metode network planning diperkenalkan menjelang akhir tahun 1950 oleh tim 

engineer dan ahli matematika dari perusahaan Du-Pont bekerja sama dengan Rand 

Corporation dalam usaha mengembangkan sistem kontrol manajemen. Sistem ini 

dimaksudkan untuk merencanakan dan mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang 

memiliki hubungan ketergantungan yang kompleks dalam masalah desain engineering, 

konstruksi dan pemeliharaan. Usaha ditekankan untuk mencari metode yang bisa 

meminimalkan biaya yang dihubungkan dengan waktu penyelesaian  suatu kegiatan. Dari segi 

penyusunan jadwal, jaringan kerja dipandang sebagai langkah penyempurnaan dari bagan 

balok, karena dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah yang belum terpecahkan 

seperti lama perkiraan waktu penyelesaian proyek, kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis 

dalam penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Pada dasarnya penyusunan jaringan kerja (network planning) merupakan salah satu 

teknik pengelolaan dalam manajemen proyek dan merupakan sarana operasional dalam 

proyek. Manajemen proyek secara umum dapat dikatakan sebagai alat pelaksana dan 

sekaligus berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian proyek (Djoko,  1999).

Proyek sebagai suatu kumpulan kegiatan yang saling berhubungan dan saling 

berkaitan, dimana dikerjakan dengan menggunakan kebutuhan yang tersebut diatas, kegiatan 

tersebut dikerjakan menurut urutan waktu tertentu (berdasarkan network planning). 

Perkembangan penggunaan network planning sebagai alat perencanaan, penjadwalan 

dan pengendalian, sebenarnya sejalan dengan bertambah kompleksnya masalah-masalah 

proyek yang dihadapi dewasa ini. Perkembangan era teknologi informasi semakin memaksa 

para ahli untuk memikirkan sistem, optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam 

pelaksanaan suatu proyek. Ini juga berhubungan dengan semakin besarnya kegiatan-kegiatan 



7

proyek yang berlangsung sekarang ini. Untuk itu diperlukan suatu metode khusus untuk 

mengatur proyek. 

Kompleksitas ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan maupun 

hubungan yang ada diantara kegiatan itu sendiri. Hal itu jelas memerlukan teknik-teknik yang 

mampu menjawab sekaligus memecahkannya secara tepat dan cepat.

Network planning banyak membantu memecahkan persoalan perencanaan, 

penjadwalan dan pengendalian proyek yang besar dan kompleks. Manfaat penggunaan teknik-

teknik network planning dalam pelaksanaan suatu proyek antara lain :

1. Perencanaan, penjadwalan dan pengendalian dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini 

disebabkan karena pada network planning, sudah terdapat manajemen kegiatan 

pelaksanaan dari proyek, sehingga apabila terdapat penyimpangan dari pelaksanaan 

misalnya keterlambatan, hal ini cepat untuk diatasi. Memungkinkan perencanaan proyek 

secara terperinci dan logis. Proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.

2. Merupakan sebuah dokumentasi yang dapat memberikan informasi lamanya suatu 

kegiatan pekerjaan dan memungkinkan menunda suatu pekerjaan.

3. Membantu memperkirakan kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Ini 

sangat perlu untuk menghindarkan adanya keterlambatan pada proyek tersebut.

4. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan waktu kritis yang mengendalikan seluruh proyek.

Dalam network planning terdapat beberapa metode yang dianggap mampu 

menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan proyek yang 

kemudian dipakai untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. 

Ada beberapa metode manajemen biaya-waktu yang menggunakan prinsip network

planning, yaitu antara lain Metode Diagram Preseden (Preseden Diagram Method). Teknik 

ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

2.2.2. Sistematika dan Kaidah Dasar

Menurut Soeharto (1999) sistematika lengkap dari proses penyusunan jaringan kerja 

dapat digambarkan sebagai analisa lima langkah sebagai berikut :

1. Langkah Pertama

Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek untuk selanjutnya diuraikan dan 

memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan 

komponen proyek. Tujuan pemecahan ini antara lain untuk meningkatkan akurasi 

perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek. Hasil lain dari pemecahan ini adalah 
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mempertajam analisis ketergantungan antar kegiatan. Karena dengan semakin terincinya 

pemecahan, akan semakin banyak variasi hubungan ketergantungan yang terbuka dan bisa 

dianalisis lebih dalam.

2. Langkah Kedua

Menyusun kembali komponen-komponen yang sudah dipisah-pisahkan, menjadi mata 

rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Urutan ini dapat 

berbentuk seri dan/atau paralel.

Ada dua macam ketergantungan antar kegiatan, yaitu :

a. Ketergantungan alamiah.

Sebagian besar ketergantungan disebabkan oleh sifat kegiatan itu sendiri. Misalnya, 

kegiatan pengerjaan pondasi harus dilakukan setelah pekerjaan galian dilaksanakan 

terlebih dahulu.

b. Ketergantungan sumber daya.

Merupakan jenis lain dari ketergantungan antar kegiatan. Misalnya, pekerjaan pondasi 

tidak dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pabrikasi kerangka atap karena 

kurangnya tenaga kerja, sehingga harus dilakukan secara seri.

3. Langkah Ketiga

Memberikan perkiraan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari 

penguraian lingkup proyek seperti tersebut pada langkah pertama. Yang dimaksud dengan 

kurun waktu kegiatan adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari 

awal sampai akhir. Menurut Soeharto (1999) kurun waktu atau durasi suatu kegiatan 

dihitung dengan rumus :

.............. 2.1

dimana jam-orang penyelesaian pekerjaan diperoleh dari daftar standar bisnis konstruksi.

4. Langkah Keempat

Mengidentifikasikan jalur kritis (critical path) dan float pada jaringan kerja. Jalur kritis 

adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila 

terlambat akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang 

berada pada jalur ini disebut kegiatan kritis. Sedangkan float adalah “tenggang waktu” 

suatu kegiatan tertentu yang non kritis dari proyek.

Kurun waktu = Jam-orang penyelesaian pekerjaan
Jumlah tenaga kerja
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5. Langkah Kelima

Bila semua langkah-langkah di atas telah diselesaikan, dilanjutkan dengan usaha-usaha 

meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya, yang meliputi kegiatan 

sebagai berikut :

a. Menentukan jadwal yang paling ekonomis.

b. Meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya.

Gambar 2.2 Langkah penyusunan jaringan kerja (Soeharto, 1999).

2.3. Analisa Waktu

Agar suatu proyek dapat berjalan dengan lancar serta efektif, maka diperlukan 

pengaturan waktu atau penjadwalan dari kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalamnya. 

Sehubungan dengan itu maka pihak pelaksana dari suatu proyek biasanya membuat suatu 

jadwal waktu kegiatan (time schedule). 

Jadwal kegiatan adalah urutan-urutan kerja yang berisi antara lain:

•••• Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

•••• Waktu dimana suatu pekerjaan dimulai dan diakhiri.

•••• Urutan dari pekerjaan.

Dengan adanya jadwal waktu ini pimpinan proyek dapat mengetahui dengan jelas 

rencana kerja yang akan dilaksanakan, sehingga kelangsungan atau kontinuitas proyek dapat 

dipelihara. Hal ini memudahkan pimpinan proyek untuk mengkoordinasikan unit-unit 

pekerjaan sehingga diperoleh efisiensi kerja yang tinggi (Soeharto, 1999).

Identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya 
menjadi komponen yang lebih detail

Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai 
urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja

Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing 
kegiatan

Identifikasi jalur kritis, float dan kurun waktu 
penyelesaian proyek

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya 
proyek

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5
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Tujuan dari pembuatan jadwal waktu ini, antara lain untuk:

•••• Dipakai sebagai pedoman pelaksanaan guna memudahkan pekerjaan agar dapat berjalan 

lancar dan mencapai sasaran yang telah digariskan.

•••• Memperkirakan alokasi sumber daya yang harus disediakan setiap kali diperlukan, agar 

proyek dapat berjalan lancar dan efektif.

•••• Mengontrol kemajuan pekerjaan, sehingga bila ada keterlambatan di dalam pelaksanaan 

pekerjaan dapat diketahui untuk mengambil tindakan penanggulangan.

•••• Menentukan lamanya target waktu yang diminta oleh pemilik agar dapat terpenuhi.

•••• Mengetahui urutan dari masing-masing pekerjaan.

2.3.1. Durasi Kegiatan Normal

Durasi normal kegiatan adalah jangka waktu yang dibuthkan untuk menyelesaikan 

kegiatan dengan tingkat produktifitas kerja yang normal, yaitu sesuai dengan sumber daya dan 

kemampuan yang ada pada saat itu. Untuk menentukan durasi, banyak faktor-faktor yang 

harus diperhatikan antara lain (Soeharto, 1999) :

•••• Jenis kegiatan

Setiap kegiatan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga harus ditangani secara 

tersendiri pula. Semakin sulit penanganannya, maka semakin sulit lama durasi yang 

dibutuhkan.

•••• Metode yang digunakan

Penggunaan sumberdaya (tenaga kerja, material dan peralatan) tergantung pada metode 

pelaksanaan yang dipakai. Dengan demikian, penggunaan metode pelaksanaan yang  

berbeda-beda dapat menghasilkan durasi kegiatan yang berbeda pula.

•••• Situasi dan kondisi lapangan

Dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kemudahan-kemudahan yang 

terdapat di lapangan. Misalnya medan proyek yang berat, terpencil atau pada ketinggian 

yang lebih tinggi akan memperlambat pelaksanaan kegiatan.

•••• Lokasi sumberdaya

Semakin dekat lokasi sumberdaya dengan lokasi proyek, akan semakin memperlancar 

pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga waktu pelaksanaanya akan lebih singkat.

•••• Faktor cuaca

Faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja. Iklim dan cuaca yang jelek 

akan memperlambat penyelesaian kegiatan.
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•••• Dana yang tersedia

Durasi kegiatan akan lebih lama bila dana yang masuk ke dalam kas perusahaan tersendat-

sendat. Begiu juga akan menyebabkan tersendatnya arus material yang masuk.

•••• Macam dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan

Volume pekerjaan yang lebih besar membutuhkan durasi yang lebih lama. Volume ini 

dapat dihitung dari dokumen rencana kerja dan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik 

proyek.

•••• Kondisi sosial politik

Termasuk dalam hal ini adalah peraturan pemerintah di bidang tenaga kerja.

•••• Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana

Faktor ini meliputi jumlah, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta kapasitas alat-

alat kerja. Yang pelu ditinjau disini adalah produktifitas tenaga kerja dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu antara lain : kualitas dan kuantitas tenaga kerja, efisiensi, 

jam kerja, kondisi lingkungan dan lain-lain

2.3.2. Durasi Kegiatan Dipercepat (Crashed)

Pada kegiatan manajemen proyek sangat dibutuhkan penjadwalan kegiatan. Salah satu 

indikasi akan suatu manajemen proyek agar dikatakan baik adalah dengan memenuhi target 

jadwal kegiatan pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi pada kenyataannya hal ini sulit 

dicapai karena kecenderungan manajemen proyek terfokus pada cara untuk meminimalisasi 

keterlambatan, dan bukan cara untuk mempercepat pekerjaan. Manajemen proyek yang baik 

bukan berarti membuat jadwal kegiatan lebih lama melainkan memperpendek jadwal 

kegiatan. 

Ada beberapa alasan mengapa jadwal kegiatan proyek seharusnya lebih singkat yaitu :

1. Jadwal kegiatan yang lebih pendek dapat mengurangi biaya dari keseluruhan proyek 

sementara dapat meningkatkan jumlah pekerjaan tanpa penambahan sumber daya.

2. Jadwal kegiatan yang lebih pendek akan mempercepat waktu penyelesaian proyek 

sehingga hasil akhir dari proyek akan dapat segera digunakan, yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap profit yang akan didapatkan dari pengerjaan proyek. 

3. Jadwal kegiatan yang lebih pendek juga akan meningkatkan kemungkinan untuk 

memenangkan tender (terutama untuk kontraktor dan konsultan). 
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Pada awalnya, yaitu pada saat proyek direncanakan, durasi kegiatan direncanakan 

dengan durasi yang tersedia (sumber daya normal). Bila kemudian hari penyelesaian ingin 

dipercepat karena alasan tertentu, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu :

1. Perubahan logika kegiatan

a. Kegiatan seri dijadikan paralel

Sebagai contoh, diambil potongan suatu jaringan sebagai berikut :

Gambar 2.3. Kegiatan Seri

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pembuatan pagar proyek dilakukan 

setelah kegiatan pengukuran telah selesai. Namun, sebenarnya kedua kegiatan ini dapat 

dilakukan secara bersamaan, selama sumber daya yang dimiliki oleh proyek memadai. 

Sehingga waktu penyelesaian untuk potongan jaringan kegiatan ini dapat dipersingkat 

menjadi seperti gambar berikut :

Gambar 2.4. Kegiatan Paralel

b. Kegiatan seri dijadikan overlap

Sebagai contoh, pekerjaan pelat lantai pada suatu bangunan gedung terdiri dari 

pekerjaan bekisting dan pembesian. Semula kedua pekerjaan ini dilakukan secara seri, 

yaitu pekerjaan bekisting kemudian diikuti oleh kegiatan pembesian.

Gambar 2.5. Kegiatan Seri

Pekerjaan 
Bekisting

Pekerjaan 
Pembesian

Pembersihan 
lokasi

Pekerjaan 
Pengukuran

Pembuatan pagar 
proyek

Pembersihan 
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Pengukuran

Pembuatan pagar 
proyek
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Bila ternyata pekerjaan pelat lantai tersebut tebagi atas beberapa lokasi kegiatan, maka 

kegiatan ini dapat dilakukan secara overlap sehingga waktu penyelesaian bisa 

dipersingkat. Artinya, disaat kegiatan bekisting sudah dilaksanakan 50 %, kegiatan 

pembesian sudah bisa dilakukan. Sakali lagi, hal ini memungkinkan selama sumber 

daya yang dimiliki proyek memadai.

Gambar 2.6. Kegiatan Overlapping

2. Penambahan produktifitas sumber daya

Penambahan sumber daya pada proyek dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut :

a. Penambahan jam kerja

Kerja lembur dapat dilakukan dengan cara menambah jam kerja setiap hari, tanpa 

menambah jumlah tenaga kerja. Kerja lembur ini mengandung resiko yang cukup tinggi dan 

pekerjaan akan sangat berat. Oleh sebab itu, kerja lembur harus mendapat tambahan yang 

lebih besar dari upah kerja normal, biasanya 1,5 kali sampai 2 kali upah kerja normal. Selain 

itu perlu disediakan peralatan tambahan lainnya, seperti lampu, keamanan kerja, fasilitas 

kesehatan dan peningkatan pengawasan kualitas akibat menurunnya kemampuan kerja para 

tenaga kerja. Menurunnya kemampuan kerja pada kerja lembur, dapat dilihat pada grafik 

berikut :

Gambar 2.7 Grafik Produktifitas Kerja Lembur 

(Canadian Construction Association, 2005)

Pekerjaan 
Bekisting

Pekerjaan 
Pembesian

50 %
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Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah jam kerja berbanding terbalik 

dengan produktifitas pekerja. Semakin banyak jumlah kerja, semakin menurun 

produktifitasnya.

b. Pembagian giliran kerja

Membuat giliran kerja hampir sama dengan penambahan jam kerja. Namun disini 

terjadi penambahan jumlah pekerja, karena unit pekerja giliran pagi sampai sore, berbeda 

dengan unit pekerja giliran sore malam. Dengan demikian, produktifitas kerja dianggap 

hampir sama. Untuk mempertahankan produktifitas ini tetap sama, maka perlu di usahakan 

hal-hal sebagai berikut :

• Giliran kerja dirotasikan secara tetap

• Diusahakan suatu upaya agar seorang pekerja dapat bekerja sama dengan pekerja lain 

menghasilkan produktifitas tinggi.

c. Penambahan tenaga kerja

Penambahan tenaga kerja dimaksudkan sebagai penambahan jumlah pekerja dalam 

satu unit kerja (work package) tanpa menambah jam kerjanya. Penambahan tenaga kerja yang 

optimum akan meningkatkan produktifitas kerja, namun penambahan yang terlalu banyak 

justru menurunkan produktifitas kerja karena berbagai macam hal, antara lain : terlalu 

sempitnya lahan untuk bekerja, kesulitan pengawasan dan lain-lain. Untuk itu perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

• Daya tampung lokasi untuk menampung tenaga kerja

• Kemudahan dan keleluasaan untuk melaksanakan pekerjaan

• Pengawasan terhadap tenaga kerja

• Keamanan kerja

d. Penambahan/penggantian peralatan

Penambahan dan penggantian peralatan kerja dimaksudkan untuk menambah 

produktifitas kerja, menambah ketelitian kerja dan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia. 

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

• Penambahan operator dan mekanik peralatan

• Daya tampung tempat, biaya dan waktu yang diperlukan untuk mobilisasi dan 

demobilisasi
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e. Penggantian/perbaikan metode kerja

Penggantian atau perbaikan metode kerja dilakukan bila metode yang dilakukan sudah 

tidak efisien lagi. Misalnya perubahan dari pelaksanaan produksi manual ke produksi dengan 

pabrikasi, dan sebagainya. Namun penggantian metode kerja kadang kala juga berarti 

merubah logika jaringan kegiatan atau bahkan jenis kegiatannya sendiri

f. Konsentrasi pada kegiatan tertentu

Peningkatan produktifitas kerja bisa dilakukan dengan mengkonsentrasikan 

pelaksanaan pekerjaan yang dianggap khusus, kritis atau tingkat kegagalan tinggi. 

Konsentrasi ini berarti  penambahan tenaga kerja atau peralatan pada kegiatan ini. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan adalah :

• Pemindahan tenaga kerja ke pekerjaan baru pada mulanya akan menurunkan 

produktifitasnya, karena ada proses penyesuaian dan pembelajaran.

• Keterlambatan kegiatan ini belum melebihi float yang dimilikinya

• Penambahan tenaga kerja atau peralatan ke kegiatan ini harus memperhatikan jumlah 

optimumnya

g. Kombinasi dari alternatif yang ada

Dalam pelaksanaannya, peningkatan produktifitas sumber daya dapat dilakukan 

dengan mengkombinasikan alternatif-alternatif yang ada sehingga menghasilkan suatu cara 

yang paling tepat dan efisien.

2.4. Critical Path (Lintasan Kritis)

Setiap proyek pasti memiliki lintasan kritis dan setiap proyek yang selesai terlambat 

diantaranya disebabkan oleh satu atau lebih kegiatan pada lintasan kritis dimulai terlambat 

atau membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan. (Devaux, 2004)

Ada beberapa hal yang perlu dicermati pada lintasan kritis. Salah satunya adalah pada 

metode CPM. Dalam metode ini design dari CPM dan bahasa yang digunakan dapat menjadi 

menjadi kontributor permasalahan. Total Float salah satu output kunci pada perhitungan 

lintasan kritis adalah contoh utama. (Tabel  2.1)
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Lintasan Durasi J F M A M J J A S O N D
A 8 TF=4

TF=4
TF=4

B 12 TF=0
TF=0

TF=0
TF=0

C 10 TF=2
TF=2

TF=2
TF=2

TF=2
D 9 TF=3

TF=3

Tabel 2.1. Contoh Daftar Float Kegiatan Proyek  (Duncan, 2004)

Ini merupakan sebuah proyek sederhana dengan 14 kegiatan yang disusun pada 4 

lintasan independen. Lintasan B, dengan durasi kegiatan selama 12 bulan merupakan lintasan 

kritisnya. Tetapi lintasan B memiliki float 0. Angka 0 sering diasumsikan dengan “kosong’’ 

dan kemudian membawa pemikiran bahwa sudah tidak ada yang dapat dilakukan terhadap 

lintasan kritis. 

Pada saat yang sama dapat dilihat bahwa lintasan non kritis lain memiliki paling tidak 

2 bulan dari total float. Pada grafik tampak bahwa kegiatan pada lintasan C dapat dipercepat 

selama 2 bulan tanpa menimbulkan masalah. Akan tetapi total float adalah suatu 

permasalahan penyingkatan bahasa. Secara lengkap total float berarti “total float pada 

lintasan terpanjang dimana suatu kegiatan menjadi suatu bagian dari lintasan tersebut”,

sehingga apabila kegiatan pertama pada lintasan C dipercepat selama satu bulan, total float 

dari seluruh kegiatan lain pada lintasan tersebut menjadi berkurang menjadi satu bulan. 

Percepatan selama satu bulan mengakibatkan kehilangan 4 bulan float.

Pemakaian bahasa pada metode CPM mengakibatkan banyak perencana maupun 

manajer terfokus untuk menghindari penundaan pada lintasan kritis daripada mencoba untuk 

memperpendek lintasan kritis sehingga proyek dapat selesai lebih cepat.
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2.5. Time-Cost  Trade-Offs (Hubungan Antara Waktu dan Biaya)

Ada suatu relasi antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya yang diperlukan untuk 

melaksanakan proyek.untuk beberapa tipe biaya, hubungannya adalah proporsi langsung, 

sedangkan untuk type yang lain hubungannya adalah pertukaran langsung. Disebabkan 

dengan adanya dua type dari biaya, maka dapat dicari nilai optimal waktu pengerjaan proyek 

dengan biaya minimum. 

2.5.1. Tipe Biaya.

Biaya pada pelaksanaan proyek dapat klasifikasikan menjadi direct cost dan indirect 

cost (www.netmba.com, 2002)

• Direct Cost merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas proyek, 

seperti halnya gaji pekerja proyek, material dan peralatan.apabila durasi dari suatu 

kegiatan diperpendek untuk memperpendek waktu penyelesaian proyek, maka pada 

umumnya direct cost akan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya 

sumber daya yang harus ditambahkan untuk mempercepat dan memperpendek durasi 

kegiatan.

• Indirect Cost merupakan biaya overhead yang tidak berhubungan langsung dengan 

suatu kegiatan proyek seperti peralatan kantor pelaksana, staf administrasi, dan pajak. 

Biaya-biaya tersebut memiliki kecenderungan bernilai relatif tetap per unit waktu dari 

keseluruhan durasi proyek. Maka apabila durasi keseluruhan proyek menjadi lebih 

pendek maka total biaya indirect cost akan menurun.

Penjumlahan dari kedua tipe biaya tersebut merupakan total biaya dari keseluruhan 

proyek.

2.5.2. Pemendekan Jadwal Kegiatan

Pemendekan durasi atau percepatan dari suatu jadwal pelaksanaan proyek mengacu 

pada percepatan dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam rangka untuk menyelesaikan proyek 

lebih cepat. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ditentukan oleh lintasan 

kritis, maka untuk memperpendek durasi dari jadwal penyelesaian proyek, seseorang 

seharusnya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan kritis.

Prosedur untuk menentukan durasi optimal proyek adalah dengan menentukan durasi 

normal penyelesaian kegiatan dan durasi percepatan (normal duration & crash duration). 

Durasi percepatan adalah waktu terpendek untuk suatu kegiatan dapat diselesaikan. Direct 

cost kemudian diperhitungkan untuk durasi normal dan durasi crash untuk setiap kegiatan. 
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Perbandingan (slope) antara biaya dengan pertukaran waktu dapat ditentukan untuk setiap 

kegiatan dengan :

Cost slope =
rash

Crash
CDurasiNormalDurasi

NormalTotalBiaya TotalBiaya 
−

− .............2.2

Aktivitas yang memiliki biaya perpendekan per unit waktu terendah merupakan 

kegiatan yang diutamakan untuk diperpendek durasinya. Dengan cara ini maka dapat 

dihasilkan suatu grafik yang menunjukan hubungan dari biaya total proyek dengan waktu 

penyelesaian proyek. Biaya dari keseluruhan proyek, direct cost & indirect cost dapat 

diperhitungkan untuk durasi proyek yang berbeda. Titik optimal dari grafik dapat 

menunjukkan durasi terpendek dengan biaya terendah. 

Gambar 2.8. Grafik Keseimbangan Total Project Cost

(www.netmba.com, 2002)

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya keseluruhan proyek 

adalah dengan  memperpanjang durasi kegiatan non kritis, dengan catatan tidak sampai 

melebihi batas yang akan mengakibatkan perpanjangan durasi keseluruhan proyek.

2.6. Line of Balance (LoB)

Line of balance adalah salah satu metode perencanaan proyek yang ditujukan untuk 

perencanaan proyek yang memiliki kegiatan yang berulang-ulang (repetitive task). Untuk 

proyek-proyek seperti pembangunan perumahan, gedung bertingkat atau pembangunan jalan, 

sering ditemukan beberapa kegiatan yang berulang-ulang. Kegiatan ini tidak selalu harus 
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sama persis tapi terkadang mirip satu sama lain. Contohnya, pembangunan rumah dengan tipe 

yang sama pada proyek perumahan. Atau pembangunan lantai-lantai pada gedung bertingkat 

dimana tiap-tiap lantai memiliki struktur dan detail pekerjaan yang relatif sama. Teknik Line 

of Balance cocok digunakan untuk penjadwalan dan kontrol dari pekerjaan repetitif seperti 

dalam contoh.

Line of Balance menggunakan informasi yang dihasilkan dari Multiple Activity 

Charting yang bertugas untuk mengorganisir pekerjaan pada tingkat detail yang tinggi dalam 

rangka untuk menentukan perputaran proses repetitif dan untuk memastikan penggunaan 

sumber daya seefisien mungkin. Line of Balance kemudian menghubungkan pekerjaan 

repetitif sementara memastikan kontinuitas pekerjaan dari sumber daya yang tersedia.

2.6.1. Delivery Program dan Lead Times

Proyek biasanya menentukan target waktu penyelesaian proyek. Untuk proyek-proyek 

dengan kegiatan repetitif, target (delivery program) ini berupa laju penyelesaian masing-

masing kegiatan repetitif (delivery rate). 

Sebagai contoh, pada suatu proyek pembangunan perumahan, dimana jumlah rumah 

yang dibangun adalah 30 buah selama 20 minggu. Target yang ditentukan berupa 

penyelesaian 2 rumah tiap minggunya. Jika setiap rumah dibangun dalam waktu 5 minggu, 

maka rumah pertama akan selesai pada minggu ke-5. Sehingga, waktu penyelesaian seluruh 

proyek tinggal 15 minggu sisanya. Berikut adalah perhitungan target penyelesaian seluruh 

proyek :

( ) ==
− 15

30
minggu520

rumah30  2 rumah tiap minggu.......................... 2.3

Sehingga, delivery rate untuk proyek ini adalah 2 rumah / minggu.
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Gambar 2.9. Grafik Delivery Rate (Uher, 1996)

Berdasarkan grafik delivery rate pada gambar 2.9, dapat dihitung jumlah rumah yang 

telah selesai dikerjakan pada kurun waktu tertentu. Tarik garis vertikal hingga memotong 

garis delivery rate. Perpotongan garis inilah yang menunjukkan jumlah rumah yang sudah 

selesai dikerjakan. Misalnya, pada minggu ke-15, jumlah rumah sudah selesai dikerjakan 

adalah 20 rumah.

Line of Balance juga berfungsi sebagai media kontrol dan monitoring, karena LoB 

bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah pekerjaan yang sudah selesai dalam kurun waktu 

tertentu, sehingga tingkat produksi bisa selalu di kontrol apakah sesuai dengan rencana awal. 

Hal ini ditunjukkan oleh lead times. Lead times adalah waktu yang harus dilalui suatu 

pekerjaan sampai seluruh rangkaian pekerjaan selesai.

Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan perumahan, dimana waktu penyelesaian 

untuk sebuah rumah adalah 5 minggu. Pada gambar 2.10, disajikan diagram garis dan activity 

link (linked barchart) u ntuk satu rangkaian pekerjaan rumah. Pada bagian atas barchart, 

terdapat skala waktu yang menunjukkan waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan. 

Sedangkan pada bagian bawah barchart, terdapat skala waktu terbalik. Skala waktu terbalik 

inilah yang dibaca sebagai lead times. Sebagai contoh, ketika pekerjaan “Struktur Atas” sudah 

selesai dikerjakan, maka lead times-nya adalah 3 minggu. Hal ini berarti, dibutuhkan 3 

minggu lagi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pada proyek. Sehingga, ketika kegiatan 

“Finishing” selesai dikerjakan, maka lead times-nya adalah 0 atau seluruh rangkaian 

pekerjaan sudah selesai.

delivery rate

17
lead times “Atap”
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Gambar 2.10. Linked barchart dan lead times (Uher, 1996)

Dengan bantuan lead times, dapat dilakukan kontrol untuk masing-masing pekerjaan. 

Lead times dan grafik delivery rate dapat digunakan untuk melakukan monitoring terhadap 

suatu pekerjaan, yaitu menghitung jumlah pekerjaan yang sudah selesai dalam kurun waktu 

tertentu.

Sebagai contoh, untuk mengetahui berapa unit pekerjaan “Atap” yang sudah selesai 

dikerjakan pada minggu ke-15, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

15 minggu + lead times “Atap” (2 minggu) = 17 minggu .......... 2.4

Kemudian ditarik garis vertikal pada minggu ke-17 dan didapatkan angka 25. Berarti, 

pada minggu ke-15, pekerjaan “Atap” yang sudah selesai adalah 25 pekerjaan (gambar 2.9).

2.6.2. Prosedur Perencanaan Line of Balance

Menurut Uher (1996), ada beberapa tahapan atau prosedur standar dalam perencanaan 

dengan metode Line of Balance, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan urutan pelaksanaan masing-masing pekerjaan dalam bentuk diagram, 

lengkap dengan estimasi waktunya (single network planning) untuk satu putaran kegiatan 

repetitif..

2. Menentukan lead times untuk masing-masing pekerjaan.

3. Menghitung target penyelesaian proyek (delivery program).
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4. Menggambarkan delivery program dalam bentuk diagram sesuai dengan kurun waktu 

yang diharapkan.

5. Mempersiapkan jadwal Line of Balance.

6. Menentukan buffer times atau waktu jagaan untuk menghindari resiko keterlambatan suatu 

kegiatan.

7. Menggambarkan grafik LoB.

8. Menganalisis jadwal dan grafik LoB untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan proyek yang 

seimbang.

9. Menggunakan jadwal dan grafik LoB untuk monitoring dan kontrol.

Contoh sederhana dari penggunaan LoB adalah misalnya ketika akan dibangun sebuah 

perumahan dengan 10 unit rumah yang serupa (gambar 2.11). Selanjutnya dimisalkan bahwa 

proyek manager telah membagi-bagi pekerjaan untuk satu rumah menjadi 10 bagian pekerjaan 

seperti pondasi, lantai, kolom, tembok, langit-langit, atap, dst dan setiap pekerjaan telah 

ditangani oleh subkontraktor. Jelas bahwa proyek tidak akan dilaksanakan dengan membuat 

rumah satu persatu melainkan setiap paket pekerjaan akan direncanakan untuk mengikuti satu 

dengan yang lain secara kontinu dari rumah pertama hingga terakhir. 

Proyek manager telah menentukan waktu perputaran pekerjaan dari setiap paket 

pekerjaan berulang menggunakan Multiple Activity Charting. Waktu pekerjaan ini tidak 

seragam dan bervariasi antara misal 3 sampai 10 hari. Contoh, anggap pekerjaan predecessor 

pondasi dan perusahaan successor lantai memiliki waktu perputaran pekerjaan 6 hari. Total 

durasi pekerjaan yang berhubungan dengan tiap paket pekerjaan menjadi 10 x 6 hari atau 60 

hari (dengan asumsi hanya menggunakan 1 kelompok kerja per paket pekerjaan). Jelas bahwa 

pekerjaan successor lantai akan dimulai segera setelah pekerjaan predecessor pondasi selesai 

pada rumah pertama. Perhitungan seperti ini disebut dengan istilah Hitungan Maju
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Gambar 2.11. Grafik LoB

Karena perbedaan volume dari masing-masing paket pekerjaan maka tidak selalu 

memungkinkan untuk menjaga perputaran pekerjaan yang sama. Misalkan perputaran 

pekerjaan dari kolom hanya 4 hari. Total durasi dari paket pekerjaan menjadi 10 x 4 atau 40 

hari. Jika pekerjaan kolom dilaksanakan segera setelah pekerjaan lantai maka pekerjaan 

kolom akan mengalami diskontinuitas. Subkontraktor akan harus menunggu selama 2 hari 

tiap perputaran pekerjaan. 

Lalu untuk kasus seperti ini manajer proyek seharusnya menentukan terlebih dahulu 

penyelesaian pekerjaan kolom untuk rumah ke 10. Hal ini dapat ditentukan dari selesainya 

pekerjaan lantai untuk rumah ke 10 yaitu pada hari ke 60. Pekerjaan kolom terakhir akan 

selesai 4 hari kemudian yaitu pada hari ke 64. Maka pekerjaan lantai dapat dimulai pada 64 –

40 atau pada hari ke 24. Perhitungan seperti ini disebut dengan istilah Hitungan Mundur. 

Kedua macam tipe perhitungan ini, yaitu maju dan mundur merupakan dasar 

perhitungan untuk penyusunan tabel dan grafik Line of Balance. Namun untuk kasus khusus, 

dimana terdapat ketidak konsistenan pekerjaan atau perbedaan durasi pekerjaan proyek, 

perhitungan ini bisa disesuaikan, agar diperoleh hasil analisis yang tepat.
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2.7. Precedence Diagram Method (PDM)

PDM diciptakan untuk mengakomodasi kebutuhan perhitungan kegiatan-kegiatan 

overlapping yang sulit dilakukan oleh CPM atau PERT. CPM dan PERT mengenal istilah 

ladder diagram yang memang digunakan untuk perhitungan kegiatan overlapping. Namun 

untuk proyek dengan skala besar serta jumlah kegiatan yang banyak dan rumit, ladder 

diagram akan menjadi sangat tidak efisien. Dalam PDM, kegiatan overlapping dapat 

digambarkan dengan mudah dan sederhana.

Sebagai contoh, gambar 2.12 menunjukkan sebuah proyek jaringan kerja CPM yang 

terdiri dari kegiatan menggali tanah, meletakkan pipa dan menimbun kembali. Diusahakan 

untuk mempersingkat waktu proyek dengan melakukan overlapping pekerjaan, yaitu dengan 

cara suatu pekerjaan dimulai setelah kegiatan pendahulunya berjalan 40 %. Dapat dilihat pada 

gambar 2.13, jaringan kerja metode CPM dan pada gambar 2.14 metode PDM. Terlihat jelas 

perbedaan dari kedua metode ini. CPM dengan dummy dan ladder diagram-nya akan terlihat 

lebih rumit dan tidak praktis dibandingkan dengan metode PDM.

Gambar 2.12. Proyek pemasangan pipa metode CPM.

Gambar 2.13. Proyek pemasangan pipa metode CPM ladder diagram.

1 2
G 40% G 60%

4 5
P 40% P 60%

7 8 9
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6
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Gambar 2.14. Proyek pemasangan pipa metode PDM.

PDM merupakan konsep network planning yang berbentuk Activity On Node (AON) 

dimana tanda panah hanya menyatakan keterkaitan antara kegiatan. Kegiatan-kegiatan 

tersebut ditulis dalam bentuk node yang berbentuk kotak segi empat, sedangkan anak 

panahnya hanya sebagai petunjuk kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian 

dummy tidak diperlukan (Soeharto, 1999). 

Ruangan dalam node dibagi menjadi kompartemen-kompartemen kecil yang berisi 

keterangan spesifik dari kegiatan dan peristiwa yang bersangkutan dan dinamakan atribut. 

Pengaturan denah (lay out) kompartemen dan macam serta jumlah atribut yang hendak 

dicantumkan bervariasi sesuai keperluan dan keinginan pemakai. Beberapa atribut yang sering 

dicantumkan diantaranya adalah kurun waktu kegiatan (d), identitas kegiatan (nomor dan 

nama) serta waktu mulai dan selesainya kegiatan (ES, LS, EF dan LF).

Kadang-kadang didalam kotak node dibuat kolom kecil dibuat kolom kecil sebagai 

tempat mencantumkan tanda persen (%) penyelesaian pekerjaan. Kolom ini akan membantu 

mempermudah mengamati dan memonitor progress pelaksanaan kegiatan. Contoh bentuk 

node pada PDM bisa dilihat pada gambar 2.15.

Gambar 2.15. Denah pada node PDM (Soeharto, 1999)
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2.7.1. Constraint, Lead dan Lag

PDM tidak terbatas pada aturan dasar jaringan kerja CPM (kegiatan boleh mulai 

setelah kegiatan yang mendahuluinya selesai), maka hubungan antar kegiatan berkembang 

menjadi beberapa kemungkinan berupa konstrain. Konstrain menunjukkan hubungan antar 

kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain hanya 

dapat menghubungkan dua node. 

Dalam Soeharto (1999) dijelaskan bahwa karena setiap node memiliki dua ujung, 

yaitu ujung awal atau mulai = (S) dan ujung akhir atau selesai = (F), maka ada empat macam 

konstrain, yaitu awal ke awal (SS), awal ke akhir (SF), akhir ke akhir (FF), akhir ke awal 

(FS). Pada garis konstrain dibubuhkan penjelasan mengenai waktu mendahului (lead) atau 

terlambat tertunda (lag).

1. Konstrain Selesai ke Mulai (FS)

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan 

dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai FS (i–j) =a yang berarti kegiatan  

(j) mulai  a  hari, setelah kegiatan yang mendahuluinya (i ) selesai. a disebut juga lag time

(gambar 2.16). 

 

Gambar 2.16. Denah FS pada node PDM

2. Konstrain Mulai ke Mulai (Start-Start)

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan 

dengan mulainya kegiatan terdahulu. Atau SS (i–j) =b yang berarti kegiatan  (j) mulai setelah 

b  hari kegiatan yang terdahulu (i ) mulai. b disebut juga lead time (gambar 2.17). 

 

Gambar 2.17. Denah SS pada node PDM

Kegiatan (i) Kegiatan (j)
FS(i-j) = a

Kegiatan (j)

Kegiatan (i)

SS(i-j) = b
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3. Konstrain Selesai ke Selesai (Finish-Finish)

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan 

dengan selesainya kegiatan terdahulu. Atau FF (i – j) =c yang berarti kegiatan  ( j ) mulai 

setelah c  hari kegiatan yang terdahulu (i ) selesai. c disebut juga lag time (gambar 2. 18). 

 

Gambar 2.18. Denah FF pada node PDM

4. Konstrain Mulai ke Selesai (Start-Finish)

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan 

dengan mulainya kegiatan terdahulu. Dituliskan dengan  SF ( i – j ) =d  yang berarti kegiatan  

( j ) selesai setelah d  hari kegiatan yang ( i  ) terdahulu mulai. d disebut juga lead time

(gambar 2.19). 

 

Gambar 2.19. Denah SF pada node PDM

2.7.2. Jalur dan Kegiatan Kritis

Jalur dan kegiatan kritis pada PDM mempunyai sifat sama seperti CPM atau AOA, 

sehingga proses identifikasi dan perhitungannya sama dengan pada CPM. Ciri-ciri kegiatan 

kritis yaitu :

1. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama (ES = LS)

2. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama (EF = LF)

Kegiatan (j)

Kegiatan (i) FF(i-j) = c

Kegiatan (j)

Kegiatan (i)

SF(i-j) = d
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3. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan 

waktu mulai paling awal (LF– ES = D)

4. Bila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, maka kegiatan tersebut secara utuh 

dianggap kritis.

Sedangkan jalur kritis ditentukan dengan cara menghubungkan kegiatan-kegiatan 

kritis atau mencari jalur dengan durasi terpanjang. Dalam Soeharto (1999) dijelaskan bahwa 

untuk mengidentifikasi jalur kritis layaknya CPM, PDM juga mengenal 2 macam perhitungan, 

yaitu hitungan maju dan hitungan mundur. Masing-masing perhitungan memiliki aturan dasar 

yang mengatur perhitungan waktu mulai dan selesai untuk masing-masing kegiatan.

2.7.2.1.Hitungan Maju

Hitungan maju dimulai dari awal proyek ke akhir proyek dari kiri ke kanan. Pada 

perhitungan ini, berlaku aturan-aturan sebagai berikut :

1. Notasi (i) bagi kegiatan yang ditinjau terdahulu dan notasi (j) bagi kegiatan yang sedang 

ditinjau.

2. Waktu awal dianggap nol.

3. Hitungan maju bertujuan untuk menentukan nilai ES (Early Start), EF (Early Finish) dan 

kurun waktu penyelesaian proyek.

4. Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang bergabung, diambil angka ES terbesar.

5. Angka ES suatu kegiatan dipilih dari angka terbesar diantara empat konstrain yang ada.

ES(j) = (pilih angka terbesar dari) :

ES(i) + SS(i-j) atau

ES(i) + SF(i-j) – D(j) atau

EF(i) + FS (i-j) atau

EF(i) + FF(i-j) – D(j) .................................................. 2.5

6. Angka EF suatu kegiatan sama dengan angka ES kegiatan tersebut ditambah dengan 

durasi kegiatan tersebut.

EF(j) = ES(j) + D(j) .............................................................. 2.6

2.7.2.2.Hitungan Mundur

Hitungan mundur dimulai dari akhir proyek berjalan awal proyek, dari kanan ke kiri. 

Pada perhitungan ini, berlaku aturan-aturan sebagai berikut :
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1. Notasi (i) bagi kegiatan yang sedang ditinjau dan notasi (j) bagi kegiatan yang ditinjau 

terdahulu.

2. Hitungan maju bertujuan untuk menentukan nilai LS (Latest Start), LF(Latest Finish) dan 

kurun waktu float.

3. Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang bergabung, diambil angka LS terkecil.

4. Angka LF suatu kegiatan dipilih dari angka terkecil diantara empat konstrain yang ada.

LF(i) = (pilih angka terkecil dari) :

LS(j) - SS(i-j) + D(j) atau

LS(j) - FS(i-j) atau

LF(j) - SF (i-j) + D(i) atau

LF(j) - FF(i-j) ...............................................................  2.7

5. Angka LS suatu kegiatan sama dengan angka LF kegiatan tersebut dikurangi dengan 

durasi kegiatan tersebut.

LS(i) = LF(i) - D(i) .............................................................. 2.8


