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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Merujuk pada tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisis  

Time Cost Trade Off Pada Proyek Konstruksi”, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Penjadwalan dalam suatu proyek konstruksi merupakan aspek yang 

penting agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dalam 

Tugas Akhir ini digunakan dua metode penjadwalan yaitu Critical 

Path Methode (CPM) dan Precedence Diagram Methode (PDM). 

Dengan pembuatan jadwal ini kita dapat mengetahui kapan suatu 

proyek itu dimulai dan harus selasai, hubungan antar pekerjaan, 

mengetahui pekerjaan mana yang dapat mengalami keterlambatan atau 

tidak, dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengendalian proyek 

dari segi waktu.  

b. Pengurangan waktu proyek akan berpengaruh pada meningkatnya 

nilai direct cost dan menurunnya nilai indirect cost dari harga pada 

waktu normalnya. Besarnya penambahan biaya direct cost tidak 

sebanding dengan pengurangan indirect cost, hal ini menyebabkan 

biaya total proyek meningkat pada saat mempercepat umur proyek. 

Perbedaan harga indirect cost dari masing-masing asumsi yang 

diambil dari hasil survei di lapangan berpengaruh terhadap biaya total 

proyek. Semakin besar indirect cost maka akan membuat biaya proyek 

menjadi semakin murah, tetapi tidak efisien dan boros karena indirect 

cost bukan merupakan biaya pokok pekerjaan dalam hal ini biaya 

yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi 

harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. 
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c. Cost slope digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat 

dilakukan proses crashing yaitu pekerjaan dalam jalur kritis yang 

mempunyai cost slope terendah. 

d. Metode time cost trade off merupakan metode untuk mempercepat 

durasi proyek. Time cost trade off adalah suatu proses yang disengaja, 

sistematis, dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua 

kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang 

berada pada jalur kritis yang selanjutnya dilakukan kompresi dimulai 

pada lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah serta 

terus menerus dilakukan sampai lintasan kritis mempunyai aktivitas-

aktivitas yang telah jenuh seluruhnya. 

Crashing (penekanan waktu aktivitas) yang digunakan pada laporan 

Tugas Akhir ini adalah dengan penambahan tenaga kerja dan 

penambahan waktu kerja/lembur dengan asumsi-asumsi yang 

diperoleh melalui survei kepada pihak-pihak yang terkait. 

e. Untuk pekerjaan konstruksi dengan skala kecil seperti pada tiga 

proyek yang dijadikan studi kasus ini, yaitu Proyek Pembangunan 

Gedung Kuliah Bersama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 

Bantuan Pertamina Tahun 2010, Proyek Pembangunan Embung 

Tambakboyo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Salatiga (Paket 2), 

metode analisis time cost trade off dapat digunakan untuk 

mempercepat durasi pekerjaan, tetapi biaya yang dikeluarkan akan 

menjadi lebih besar. Analisis ini juga dapat di terapkan dalam kondisi 

mengejar keterlambatan suatu proyek, dalam hal ini kita dapat 

mengetahui berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan dalam 

rangka mengejar keterlambatan tersebut. 

f. Berdasarkan hasil analisis, biaya proyek paling optimum untuk Proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Bantuan Pertamina Tahun 2010 adalah                            

Rp 4.425.169.249,01,- dengan waktu penyelesaian proyek selama 22 
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minggu. Proyek ini dapat dipercepat selama 10 minggu dengan 

penambahan biaya terbesar terjadi pada asumsi 1 sebesar 15,88% dari 

biaya normal, sedangkan terkecil pada asumsi 3 yaitu 9,99%. Hal ini 

diakibatkan karena pengurangan indirect cost tidak dapat menutupi 

penambahan direct cost. 

g. Pada Proyek Pembangunan Embung Tambakboyo Kabupaten Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai biaya proyek paling 

optimum adalah Rp 2.983.466.482,53,- dengan waktu penyelesaian 

proyek selama 24 minggu. Proyek ini dapat dipercepat selama 5 

minggu dengan penambahan biaya terbesar terjadi pada asumsi 1 

sebesar 10,49% dari biaya normal, sedangkan terkecil pada asumsi 3 

yaitu 8,36%. Hal ini diakibatkan karena pengurangan indirect cost 

tidak dapat menutupi penambahan direct cost. 

h. Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Salatiga (Paket 2), 

biaya proyek paling optimum adalah Rp 17.837.810.592,05,- dengan 

waktu penyelesaian proyek selama 45 minggu. Proyek ini dapat 

dipercepat selama 10 minggu dengan penambahan biaya terbesar 

terjadi pada asumsi 1 sebesar 15,88% dari biaya normal, sedangkan 

terkecil pada asumsi 3 yaitu 9,99%. Hal ini diakibatkan karena 

pengurangan indirect cost tidak dapat menutupi penambahan direct 

cost. 

 

7.2 Saran 

Berkenaan dengan penjadwalan waktu pada suatu proyek 

konstruksi, agar didapatkan hasil yang efektif dan efisien, maka penulis 

memberikan beberapa saran, yaitu : 

a. Penjadwalan proyek sebaiknya disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan, ketersediaan sumber daya, metode pelaksanaan, dan 

memungkinkan kendala dalam pelaksanaan proyek. Untuk metode 

penjadwalan digunakan metode Critical Path Methode (CPM) saja, 

selain lebih mudah sudah banyak yang mengenal metode ini. 
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b. Besarnya biaya total proyek dipengaruhi oleh direct cost dan indirect 

cost. Dalam time cost trade off yang sangat berpengaruh terhadap 

biaya total proyek adalah direct cost. Jadi, dalam penentuan direct 

cost ini perlu diperhitungkan dengan cermat dan teliti agar dapat 

diperoleh direct cost yang optimal. Sedangkan indirect cost 

mempunyai pengaruh yang kecil tetapi tetap harus kita perhitungkan 

karena mempunyai kontribusi terhadap biaya total proyek. Dalam 

Tugas ini disarankan menggunakan asumsi 3 yaitu direct cost 85% 

dan indirect cost 15% dari RAP karena menghasilkan total biaya 

proyek yang paling kecil. 

c. Tingkat kemajuan suatu proyek konstruksi perlu dievaluasi setiap 

kurun waktu tertentu agar dapat diketahui kendala-kendala yang 

terjadi di lapangan dan apabila terjadi keterlambatan waktu proyek 

dapat segera ditemukan solusi terbaik dalam penyelesaiannya. 

d. Penerapan metode time cost trade off dapat sangat membantu kita 

apabila menjadi kontraktor karena kita akan menemukan waktu 

optimum dengan biaya yang efisien. Kemudian kita juga dapat 

mengetahui pertukaran biaya dan waktu sehingga dapat merencanakan 

solusi yan terbaik apabila proyek mengalami keterlambatan dengan 

meminimalkan penambahan biaya. 

e. Dapat dicoba cara crashing lain selain dengan penambahan tenaga 

kerja dan penambahan waktu kerja/lembur seperti pada Tugas Akhir 

ini, misalnya dengan menggunakan peralatan dan metode kerja yang 

baru dan modern sehingga dapat menghasilkan pengurangan durasi 

yang lebih maksimum dengan penambahan biaya yang lebih minimum 

tetapi tetap pada mutu yang disyaratkan. 

 


