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BAB 6

KESIMPULAN dan SARAN

6.1. Kesimpulan

Analisis jaringan kerja proyek dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. 

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, sehingga diperlukan 

suatu sistem pembahasan untuk dapat menganalisa secara detail mengenai teori dan teknik 

penggunaan metode-metode tersebut dan jika memungkinkan dilakukan penggabungan dua 

atau lebih metode-metode tersebut agar bisa menghasilkan hasil keluaran atau output yang 

efektif dan optimal. 

Berdasarkan hasil analisis jaringan kerja dengan gabungan dari dua metode, yaitu 

Metode Diagram Presedence dan (PDM) dan Line of Balance (LoB) serta analisa skenario 

crashing untuk studi kasus Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Sanata Dharma, 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggabungan dua atau lebih metode penjadwalan proyek dapat dilakukan untuk lebih

menyederhanakan proses analisa dan mempermudah proses monitoring dan evaluasi. 

Dalam hal ini metode yang digunakan adalah PDM dan LoB.

2. Masing-masing metode penjadwalan proyek, dalam hal ini adalah PDM dan LoB 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing.

• Metode LoB sangat cocok untuk digunakan pada proyek dengan pekerjaan-pekerjaan 

yang repetitif atau berulang-ulang. Metode ini dapat dengan mudah menghitung waktu 

mulai dan selesai untuk masing-masing atau seluruh kegiatan repetitif serta penetapan 

tonggak waktu atau milestone. Penyajian hasil analisis metodenya lebih sederhana dan 

efisien sehingga secara visual lebih komunikatif untuk seluruh tingkatan pembacanya.

Analisis LoB khususnya untuk proyek-proyek dengan kegiatan rerpetitif dapat 

menyederhanakan analisis jaringan kerja proyek tersebut secara keseluruhan.

• Kekurangan pada metode LoB adalah kurang detailnya analisis hubungan untuk 

masing-masing pekerjaan. Hal ini menyebabkan logika keterkaitan antar kegiatan 

sering kabur dan tidak terbaca dengan jelas, sehingga analisis penjadwalan kegiatan 

menjadi tidak logis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan ketelitian untuk melihat detail 

hubungan untuk masing-masing kegiatan, terutama untuk kegiatan yang tidak selalu 
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ada ataupun berbeda durasinya. Selain itu, LoB juga terasa kurang efisien diterapkan 

pada proyek dengan jumlah kegiatan repetitf yang relatif kecil. Metode ini lebih 

efisien jika diterapkan pada proyek dengan kegiatan repetitif berskala besar.

• PDM adalah suatu sistem penjadwalan proyek yang merupakan pengembangan dari 

metode analisa jalur kritis atau critical path method (CPM). Pengembangan PDM 

adalah pada pilihan konstrain atau hubungan antar kegiatan yang lebih lengkap, 

sehingga lebih mudah diterapkan khususnya untuk kegiatan yang tumpang tinding 

(overlapping). Dengan macam-konstrain tersebut, dapat dihindari pemecahan kegiatan 

dan penggunaan ladder diagram untuk kegiatan tumpang tindih.

• Kelemahan pada PDM adalah kurang efektif jika diterapkan pada proyek dengan 

kegiatan repetitif berskala besar. Analisa hubungan antar kegiatan yang sangat detail

mengakibatkan hasil keluaran PDM sangat panjang dan kompleks. Sehingga output ini 

kurang efisien dan sulit terbaca bagi pembacanya.

3. Hasil analisis penjadwalan proyek dengan kedua metode ini pada studi kasus Proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta adalah proyek 

dijadwalkan selesai dalam 132 hari dengan biaya total Rp. 1.703.248.522,11

4. Kegiatan kritis tidak selalu kritis. Hasil analisis skenario crashing memperlihatkan bahwa 

crashing pada kegiatan-kegiatan kritis tidak selalu berhasil mengurangi durasi proyek 

secara keseluruhan. Sehingga  kegiatan kritis diklasifikasikan menjadi kegiatan kritis 

sensitif dan non-sensitif. Hal ini diakibatkan oleh konstrain pada PDM yang 

memungkinkan terjadinya lead and lag. Dengan adanya 4 macam variasi konstrain serta 

lead and lag, hubungan antar kegiatan tidak sesensitif analisis CPM yang hanya 

menggunakan konstrain finish to start. Sehingga untuk mendapatkan hasil crashing 

proyek yang optimal, proses crashing hanya perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan kritis 

yang sensitif. Ini merupakan salah satu kelemahan dari metode PDM.

5. Untuk menentukan analisa crashing yang efektif dan optimal, perlu dilakukan dengan 

bantuan simulasi skenario. Hal ini sangat membantu untuk mengamati secara rinci 

perubahan durasi serta fluktuasi biaya pada proyek, baik itu direct cost maupun indirect 

cost. Diharapkan tulisan ini dapat membantu sebagai referensi untuk analisis perencanaan 

yang serupa.
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6.2. Saran

Dari hasil analisis Metode Penjadwalan Proyek dengan Metode LoB dan PDM untuk 

Studi Kasus Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Sanata Dharma dihasilkan beberapa 

kesimpulan. Namun hasil ini belum cukup dan masih memungkinkan untuk dilakukan analisis 

lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ada beberapa saran yang bisa 

dijadikan pertimbangan untuk kemungkinan analisis selanjutnya yaitu antara lain :

1. Perlu dicoba penggabungan untuk metode-metode penjadwalan proyek yang lain sehingga 

pada akhirnya dapat ditemukan suatu kombinasi yang ideal dan efektif untuk berbagai 

macam tipe kasus penjadwalan proyek.

2. Untuk mendapatkan hasil analisis yang ideal dan optimal harus dicoba dengan berbagai 

macam skenario analisis, sehingga bisa dilihat perubahan output untuk tiap-tiap perubahan 

nilai variable input.

3. Metode LoB merupakan metode penjadwalan proyek yang sudah dikembangkan dalam 

bentuk perangkat lunak atau software pada personal computer yaitu DYNAProjectTM. 

DYNAProjectTM adalah sebuah program komputer yang dikembangkan di Helsinky 

University of Technology yang berbasis metode Modified-Line of Balance. Untuk 

melengkapi hasil analisis tugas akhir ini, perlu dilakukan suatu analisis untuk percobaan 

penggunaan software ini untuk suatu studi kasus.

4. Hasil analisis yang berupa kesimpulan kegiatan kritis tidak selalu kritis juga merupakan 

salah satu wacana yang beredar untuk topik bahasan project management. Adalah suatu 

teori yang disebut “DRAG (Devaux's Removed Activity Gauge)” yang merupakan teori 

yang membahas lebih lanjut tentang Kekritisan Kegiatan Kritis. Diharapakan analisis 

mengenai teori ini dapat melengkapi hasil analisis pada tugas akhir ini.


