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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Proyek 

Proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan 

dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-

sumber untuk mendapatkan benefit (Gray, Simanjuntak, Sabur, Maspaitella, & 

Varley, 2007,p. 1). 

Proyek juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang 

saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, 

proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan 

bermacam keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Dipohusodo 

(1995) menyatakan bahwa 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 sesuai dengan kesepakatan. Adanya keterbatasan-keterbatasan 

dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat 

dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimilliki agar dapat melakukan 

aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. 

Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu dan sesuai dengan kualitas 

yang diharapkan. Untuk setiap pekerjaan yang mempunyai awal dan 

mempunyai aktivitas akhir, dengan kata lain setiap pekerjaan yang dimulai di 

waktu tertentu dan direncanakan selesai atau berakhir pada waktu yang telah 

ditetapkan disebut proyek. 

2.2 Tujuan dan Ciri-ciri Proyek 

       Menurut Larson yang diterjemahkan oleh Dimyati & Nurjaman (2014, 

p.3), menjelaskan tujuan utama proyek adalah memuaskan kebutuhan

pelanggan. Disamping kemiripan, karakteristik dari sebuah proyek membantu 

membedakan proyek tersebut dari yang lainnya dalam organisasi.  
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Karakteriktik utama proyek adalah : 

1. Penetapan tujuan 

2. Masa hidup yang terdefinisi mulai awal hingga akhir 

3. Melibatkan beberapa departemen dn profesional 

4. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya 

5. Waktu, biaya dan kebutuhan yang spesifik 

     Menurut Malik (2010), pengertian proyek sendiri menginformasikan 

bahwa proyek memiliki produk akhir (output) berupa barang atau jasa yang 

diperoleh dari hasil transformasi sejumlah sumber daya (input). Proses 

transformasi input menjadi output dilakukan selama jangka waktu tertentu 

(terbatas) dengan biaya dan kualitas yang telah ditetapkan melalui surat 

perjanjian (kontrak) kerja. Produk dari sebuah proyek harus memiliki minimal 

salah satu dari nilai sebagai berikut : nilai teknis, nilai ekonomi, nilai sosial, 

manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang setara dengan atau lebih besar dari 

input proyek itu sendiri. 

     Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain : 

1. Sistem satu siklus 

2. Bersifat dinamis 

3. Hanya ada satu kali kegiatan tanpa berulang untuk kegiatan sejenis 

4. Dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas tertentu 

5. Memiliki banyak aktivitas yang saling terkait 

6. Melibatkan banyak ragam sumber daya, keahlian, keterampilan, dan 

teknologi 

7. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

 

2.3 Jenis-jenis Proyek 

Menurut Soeharto (1999), proyek dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Proyek Engineering-Konstruksi 

Terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan 

konstruksi. 
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2. Proyek Engineering-Manufaktur 

Dimaksudkan untuk membuat produk baru, meliputi pengembangan 

produk, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasi produk yang 

dihasilkan. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka 

menghasilkan produk tertentu. 

4. Proyek Pelayanan Manajemen 

Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, 

tetapi laporan akhir, misalnya merancang sistem informasi manajemen. 

5. Proyek Kapital 

Proyek kapital merupakan proyek yang berkaitan dengan penggunaan dana 

kapital untuk investasi. 

6. Proyek Radio-Telekomunikasi 

Bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat 

menjangkau area yang luas dengan biaya minimal. 

7. Proyek Konservasi Bio-Diversity 

Proyek konservasi bio-diversity merupakan proyek yang berkaitan dengan 

usaha pelestarian lingkungan. 

 

2.4 Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan proyek adalah rencana pengurutan kerja untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sasaran khusus dengan saat 

penyelesaian yang jelas. Sebelum proyek dikerjakan perlu adanya tahap-tahap 

pengelolaan proyek yang meliputi tahap perencanaan, tahap penjadwalan, dan 

tahap pengkoordinasian. Dari ketiga tahapan ini, tahap perencanaan dan 

penjadwalan adalah tahap yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

proyek, karena penjadwalan adalah tahap ketergantungan antar tugas yang 

membangun proyek secara keseluruhan. 
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Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan, 

yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek 

dalam hal kinerja sumber daya yang dapat berupa biaya, tenaga kerja, peralatan 

dan material, serta rencana durasi proyek dan progress waktu untuk 

penyelesaian proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan 

hubungan antar kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail, ini dimaksudkan 

untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek.  

Penjadwalan atau scheduling sama artinya dengan pengalokasian waktu 

yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka 

menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Menurut (Heizer, Jay, 

& Barry, 2006, p. 78), satu pendekatan penjadwalan proyek yang populer adalah 

diagram Gantt atau Gantt Chart. Diagram Gantt adalah diagram perencanaan 

yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Diagram 

ini membantu perusahaan memastikan bahwa : 

a. Semua kegiatan telah direncanakan; 

b. Urutan kinerja telah diperhitungkan; 

c. Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat; 

d. Keseluruhan waktu proyek telah dibuat. 

Dasar pemikiran adanya penjadwalan adalah sering adanya 

keterlambatan penyelesaian kegiatan. Hal-hal yang menyebabkan 

keterlambatan tersebut adalah :  

 Batas waktu yang kadang tidak realitis 

 Perubahan kebutuhan user 

 Memandang rendah sumber daya dan usaha 

 Tidak mempertimbangkan risiko 

 Kesulitan teknis yang tidak dilihat sebelumnya 

 Kesalahan komunikasi 
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Dari masalah keterlambatan tersebut, maka bagian produksi atau pihak 

perusahaan harus memperkirakan waktu dan sumber daya yang diperlukan 

untuk menyelesaikan kegiatan dan mengaturnya dalam urutan yang logis. 

Adapun hal-hal yang terkait dengan penjadwalan proyek meliputi :  

a. Keseluruhan kegiatan proyek dibagi menjadi kegiatan-kegiatan terpisah dan 

waktu proses kegiatan disesuaikan dengan penilaian waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan. 

b. Beberapa kegiatan dilakukan secara paralel 

c. Harus mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan-kegiatan pararel tersebut 

sehingga menghasilkan jadwal yang efektif dan dapat menghindari kegiatan 

yang tertunda. 

d. Dalam memperkirakan jadwal juga harus memperkirakan setiap tahap proyek 

terbebas dari masalah atau kendala. 

e. Memperkirakan jumlah sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Penjadwalan sendiri mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

a. Meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu 

menganggur. 

b. Mengurangi persediaan barang setengah jadi (work in process inventory) 

untuk mengurangi biaya penyimpanan dengan jalan mengurangi jumlah 

rata-rata pekerjaan yang menunggu dalam antrian suatu mesin karena mesin 

terlau sibuk. 

c. Mengurangi waktu keterlambatan karena batas waktu (due date) telah 

dilampaui dengan cara mengurangi maksimum keterlambatan maupun 

dengan mengurangi jumlah pekerja yang terlambat. 

d. Meminimasi ongkos produksi. 

e. Pemenuhan due date karena dalam kenyataannya apabila terjadi 

keterlambatan pemenuhan due date yang telah ditetapkan dapat dikenakan 

suatu denda atau penalty. 
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2.5 Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 

2.5.1 Gantt Chart  

Yang pertama yang dikembangkan dalam perencanaan dan 

penjadwalan adalah Gantt Chart (Santosa, 2003, p. 56). Apa yang diperlihatkan 

dalam Gantt chart adalah hubungan antara aktivitas dan waktu pengerjaannya. 

Gantt chart tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antar aktivitas 

dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya 

terlambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap gantt 

chart. Menurut  Prasetya dan Lukiastuti (2009), Gantt chart membantu dalam 

memastikan : 

1. Semua kegiatan telah direncanakan; 

2. Urutan kinerja telah diperhitungkan; 

3. Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat; 

4. Keseluruhan waktu proyek telah dibuat. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada Gantt chart 

maka dikembangkan sebuah teknik baru yang disebut dengan jaringan 

(network). Berikut salah satu contoh gantt chart pengerjaan produk di suatu 

perusahaan manufaktur : 

 

 

                     
M2       Job 1   Job 2   

                     
M1 Job 1 Job 2      

                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

        Gambar 2.1 Gantt Chart 
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2.5.2 Jaringan Kerja (Project Network) 

Badri & Sofwan (1997) mengemukakan bahwa jaringan kerja prinsipnya 

adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang 

digambarkan atau divisualisasikan dalam bagan jaringan kerja. Dengan demikian 

diketahui bagian-bagian pekerjaan mana yang harus didahulukan, bila perlu 

dilembur (tambah biaya), pekerjaan mana yang menunggu selesainya pekerjaan 

yang lain, pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan orang 

dapat digeser ketempat lain demi efisiensi. 

Dilihat dari segi penyusunan jadwal, jaringan kerja dipandang sebagai 

suatu langkah penyempurna dari sebuah rancangan proyek, karena jaringan kerja 

berguna antara lain untuk : 

1. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen 

dengan hubungan ketergantungan yang kompleks; 

2. Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis; 

3. Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. 

Berbagai versi analisis jaringan kerja yang amat luas pemakaiannya 

diantaranya adalah Metode Jalur Kritis (Critical Path Method – CPM) dan Teknik 

Evaluasi dan Review Proyek (Project Evaluation and Review Technique – PERT). 

Jaringan kerja merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan teknik 

dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan unsur proyek, pada 

giliran selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara 

keseluruhan (Soeharto, 2002). 

Dalam jaringan kerja terdapat dua metode jaringan berdasarkan letak 

kegiatannya, yaitu AOA (Activity On Arrow) dan AON (Activity On Node). 

Perbedaannya terletak pada penempatan kegiatan. Pada AOA, kegiatan berada pada 

anak panah sedangkan AON kegiatan berada pada node atau simpul (Badri & 

Sofwan, 1997). 
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Adapun penjelasan mengenai AOA dan AON yaitu : 

a. AOA (Activity On Arrow) 

Jaringan kerja AOA biasanya menggunakan panah untuk menghubungkan 

setiap kegiatan dari awal hingga akhir proyek. Kegiatan disini merupakan proses 

penyelesaian suatu pekerjaan selama waktu tertentu dan selalu diawali oleh node 

awal dan diakhiri dengan node akhir.  Berikut ini akan dijelaskan pengertian dasar 

mengenai hubungan antar simbol yang ada pada jaringan kerja AOA (Badri & 

Sofwan, 1997). 

Simbol-simbol tersebut yaitu : 

1. Anak Panah 

Anak panah menggambarkan kegiatan atau proses kerja. 

2. Node atau Simpul 

Node atau simpul berbentuk lingkaran yang menggambarkan peristiwa 

(event). Setiap kegiatan pasti dimulai dengan peristiwa juga, yaitu peristiwa 

mulainya kegiatan  dan peristiwa selesainya kegiatan tersebut. 

3. Dummy 

Dummy digambarkan dengan anak panah putus-putus. Dummy 

menunjukkan suatu kegiatan semu. Dummy diperlukan untuk menggambarkan 

adanya hubungan diantara dua peristiwa, karena dummy merupakan kegiatan 

semu maka hubungan antar peristiwa tidak perlu diperhitungkan karena tidak 

memiliki nama dalam perhitungan waktu dan sumber daya, sehingga lama 

kegiatannya sama dengan nol. 

 

Gambar 2.2 Jaringan Kerja AOA 
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b. AON (Activity On Node) 

Pada metode AON, kegiatan (aktivitas) berada di dalam node atau lingkaran 

yang mana kegiatan digambarkan pada node dalam hal ini garis panah (arrow) 

merupakan hubungan logis antar kegiatan. Jaringan kerja AON lebih mudah 

dipahami daripada jaringan kerja AOA karena jaringan kerja AON lebih 

memfokuskan pada kegiatan atau tugas-tugas (task) sementara jaringan kerja AOA 

pada peristiwa (event). Kegiatan dummy tidak diperlukan dalam diagram AON.  

 

Gambar 2.3 Jaringan Kerja AON 

2.5.3 Critical Path Method (CPM) 

Metode jalur kritis atau yang umumnya dikenal sebagai critical path method 

(CPM), dikembangkan di tahun 1950-an untuk membantu para manajer membuat 

penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan proyek bersar dan kompleks. CPM 

muncul terlebih dahulu di tahun 1957 sebagai alat yang dikembangkan oleh J.E. 

Kelly dari Remmington Rand dan M. R. Walker dari duPont untuk membantu 

pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di duPont.  

Menurut Levin and Kirkpatrick (1978, p. 168), metode Jalur Kritis (Critical 

Path Method – CPM), yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-

proyek merupakan sistem yang paling banyak dipergunakan diantara semua sistem 

lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap 

diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. CPM adalah model 

manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis 

(Siswanto, 2007,p. 27).   
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Persoalan pokok yang menjadi perhatian model ini adalah : 

1. Berapa besar biaya untuk menyelesaikan sebuah proyek jika waktu 

penyelesaiannya normal. 

2. Jika waktu penyelesaian suatu proyek harus dipercepat maka berapa besar 

biayanya dan kegiatan mana yang harus dipercepat adar biaya percepatan total 

minimum. 

2.5.4 Menentukan Penjadwalan Proyek 

Menurut Prasetya dan Lukiastuti (2009, p. 37), Analisis jalur kritis 

membantu dalam menentukan jadwal proyek. Untuk menentukan penjadwalan 

proyek, terlebih dulu menghitung dua waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan 

atau aktivitas. Adapun dua waktu awal dan dua waktu akhir yaitu : 

a. Earliest Start (ES) 

Mulai terdahulu atau earliest start adalah waktu terdahulu suatu kegiatan dapat 

dimulai, dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai.  

b. Earliest Finish (EF) 

Selesai terdahulu atau earliest finish adalah waktu terdahulu suatu kegiatan 

dapat selesai. 

c. Latest Start (LS) 

Mulai terakhir atau latest start adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat 

dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

d. Latest Finish (LF) 

Selesai terakhir atau latest finish adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat 

selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

Dari uraian diatas dapat digunakan proses two-pass, untuk menentukan 

jadwal proyek yang terdiri atas forward pass dan backward pass, ES dan EF 

ditentukan selama forward pass, sedangkan LS dan LF ditentukan selama backward 

pass. 

Forward Pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. 

Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus 
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diselesaikan. Jika suatu kegiatan mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya 

adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya, dengan rumusan : 

ES = Max (EF semua pendahulu langsung)    .... (i) 

Waktu selesai terdahulu (EF) dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu 

mulai terdahulu (ES) dan waktu kegiatannya dengan rumusan : 

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

Meskipun forward pass memungkinkan untuk menentukan waktu 

penyelesaian proyek terdahulu, ini tidak mengidentifikasikan jalur kritisnya. Untuk 

mengidentifikasi jalur kritis, perlu dilakukan backward pass untuk menentukan 

nilai LS dan LF untuk semua kegiatan.  

LF = min (LS semua kegiatan)     ....(iii) 

LS = LF – waktu kegiatan      ....(iv) 

2.6 Teknik Dalam Penjadwalan Proyek 

Pengendalian proyek yang besar, seperti halnya mengendalikan suatu sistem 

manajemen, mencakup pengendalian terhadap sumber daya, biaya, mutu dan 

anggaran (Herjanto, 2007). Pengendalian juga mencakup bagaimana merealokasi 

sumber daya atau anggaran harus dilakukan dalam rangka meminimalkan biaya 

proyek atau untuk menjaga agar jadwal penyelesaian proyek bisa dipenuhi. Suatu 

proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu atau lebih cepat daripada jadwal yang 

ditetapkan akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan melalui 

penghematan sumber daya yang digunakan seperti upah tenaga kerja, biaya sewa 

peralatan, dan biaya overhead (misalnya bunga bank, asuransi dan administrasi). 

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya teknik-teknik dalam manajemen 

proyek yang dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan proyek. Dalam 

penjadwalan proyek dengan keterbatasan sumber daya terdapat berbagai teknik 

yang dapat digunakan yaitu Resources Over Time (ROT) Algorithm, Activity Time 

(ACTIM), Activity Resources (ACTRES), Time and Resources Combination 

(TIMRES), (GENRES), Genetic Algorithm (GA). 
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Menurut Elsayed (1982), Algoritma ROT sebagai dasar untuk 

mengalokasikan sumber daya kegiatan. Prioritas utama diberikan kepada aktivitas 

dengan nilai ROT paling maximum (Morse & Whitehouse, 1988). Nilai ROT 

tersebut dihitung dengan membagi jumlah sumber daya masing-masing aktivitas 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut dan 

kemudian diperoleh nilai ROT maksimal dari pehitungan nilai ROT pada 

keseluruhan aktivitas pada satu jalur jaringan kerja. 

Menurut Bedworth dalam Whitehouse (1979) , salah satu heuristik yang 

dapat digunakan adalah Algoritma Brooks (BAG). Algoritma ini digunakan untuk 

menentukan aktivitas mana yang harus dilakukan terlebih dulu untuk dapat 

dikerjakan oleh sumber daya yang ada. Algoritma ini mempertimbangkan proyek 

tunggal dan atau satu sumber tunggal. Yang termasuk dalam algoritma Brooks 

(BAG) ini diantaranya ACTIM, ACTRES dan TIMRES. ACTIM dapat digunakan 

untuk mengembangkan jadwal proyek dengan jenis masalahnya adalah 

keterbatasan sumber daya. ACTRES menggabungkan waktu aktivitas dan jumlah 

sumber daya yang masih dapat digunakan. ACTRES diperoleh dari nilai waktu 

aktivitas dikalikan dengan jumlah unit sumber daya untuk aktivitas dengan nilai 

ACTRES maksimum setelah aktivitas yang sedang dikerjakan. TIMRES 

merupakan kombinasi dari ACTIM dan ACTRES. 

Menurut Whitehouse dan Brown dalam Elsayed & Boucher (1994), perlu 

adanya memodifikasi kriteria TIMRES untuk mendapatkan waktu penyelesaian 

proyek paling sedikit. Hasil dari modifikasi tersebut disebut GENRES. Kemudian 

jadwal proyek lebih lanjut dapat dihasilkan dengan menggunakan kombinasi 

antara ACTIM dan ACTRES yang tidak memiliki nilai bobot yang sama. 

Keseluruhan bobot akan dihitung dan jadwal proyek terbaik dipilih sama seperti 

ketentuan ACTIM. 

Menurut Haupt, L.R dan Haupt, E.S dalam Arifudin (2011), Algoritma 

genetika adalah algoritma pencarian (search algorithm) yang menggunakan 

prinsip seleksi alam dalam ilmu genetika untuk mengembangkan solusi terhadap 

permasalahan. 
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2.7 Algoritma ROT 

Menurut Elsayed dan Boucher (1994), penting adanya sebuah 

pengembangan heuristik yang berkenaan penetapan aktivitas dari tiap sumber 

daya agar dapat meminimalkan durasi proyek. Salah satu kriteria yang 

mengalokasikan satu jenis sumber daya untuk aktivitas dalam jaringan kerja yaitu 

ROT, yang dihitung dengan memperoleh nilai ROT maksimum menandakan 

bahwa suatu aktivitas dapat mengontrol aktivitas lain melalui jaringan kerja dalam 

satu jalur jaringan kerja. Hampir sama dengan menghitung waktu jalur kritis 

dengan asumsi bahwa node awal untuk setiap kegiatan yang dipertimbangkan 

adalah jaringan simpul pendahulu.  

 

Gambar 2.4 Jaringan kerja proyek dengan keterbatasan sumber daya. 

Keterangan Gambar : 

Gambar 2.4 tersebut menggambarkan jaringan kerja suatu proyek dengan 

aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk menyelesaikan proyek tersebut 

dimana setiap aktivitas memiliki waktu proses dan jumlah sumber daya 

masing-masing. Antar aktivitas memiliki proses kerja. 

  

Aktivitas :  

 

Proses Kerja :  

Waktu Proses, Sumber daya : 4;2 (hari;subcont) 

1 
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  Seperti jaringan kerja pada gambar 2.4, nilai ROT untuk aktivitas A 

adalah 1,291 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut : 

ROT (A) = max [{ 
2

4
+

4

6
+

1

8
 } , { 

2

4
+

2

10
+

1

2
}] 

    = max [{ 
31

24
 } , { 

24

20
}] 

    = max [1,291 , 1,2 ] 

   = 1,291 

 Setelah menentukan nilai ROT untuk setiap aktivitas, kami menentukan 

urutan aktivitas dalam urutan ROT yang menurun, dan ikatan dapat diputus 

semena-mena. TEARL (Earlier Time) suatu kegiatan dihitung sebagai waktu paling 

awal untuk menjadwalkan kegiatan ini di bawah batasan prioritas dan waktu. 

Dengan kata lain, TEARL suatu kegiatan adalah TFIN terbaru (Final Time) untuk 

semua aktivitas pendahulunya. Kami mendefinisikan TSTART (Start Time) 

sebagai waktu mulai sebenarnya jika pembatasan sumber daya, waktu, dan prioritas 

diperhitungkan. Jika kendala sumber daya tidak dipertimbangkan, maka TEARL = 

TSTART. Pada contoh berikut, kami akan menunjukkan bagaimana TSTART 

dihitung. Kami juga mendefinisikan TFIN dan TNOW (Now Time). TFIN adalah 

waktu penyelesaian setiap kegiatan; Artinya, ini adalah jumlah TSTART dan durasi 

aktivitas. TNOW adalah waktu di mana asuhan sekarang dipertimbangkan. Pada 

awalnya, kami menetapkan nilai nol ke TNOW, namun selanjutnya akan ditetapkan 

sebagai minimum TFIN. Contoh berikut menggambarkan penggunaan kriteria ROT 

dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan. 

Adapun langkah-langkah dengan menggunakan algoritma ROT yaitu : 

1. Mengembangkan jaringan proyek dengan mempertimbangkan 

persyaratan yang diprioritaskan untuk setiap aktivitas dan juga sumber 

daya yang dibutuhkan. 

2. Menghitung nilai ROT dengan membagi antara durasi atau waktu 

pengerjaan dengan jumlah sumber daya untuk setiap aktivitasnya. 

Menentukan nilai ROT yang paling maksimal dari jalur manapun. 
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3. Mengurutkan aktivitas sesuai dengan nilai ROT yang diperoleh, mulai 

dari yang paling besar sampai yang paling kecil. 

4. TNOW = 0 untuk aktivitas dengan TEARL nol. Sedangkan untuk 

Resources Available atau sumber daya yang tersedia yaitu sebanyak 5 

sumber daya diawal.  

5. Menentukan apakah aktivitas pertama dapat ditugaskan atau tidak 

dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang tersedia dengan 

sumber daya yang dibutuhkan pada aktivitas tersebut. Selanjutnya 

pemberian garis miring yang mencoret aktivitas pertama untuk 

menunjukkan aktivitas tersebut sudah ditugaskan. Kemudian sisa 

sumber daya dapat digunakan sampai habis pada aktivitas berikutnya.  

6. TNOW atau waktu saat ini yang diperoleh dari penyelesaian aktivitas 

yang sudah ditugaskan sebelumnya. Kemudian aktivitas berikutnya 

yang dapat dikerjakan adalah aktivitas yang kebutuhan sumber dayanya 

kurang dari atau sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia saat 

ini.  

7. Kemudian mengulang proses 1 sampai 6 hingga semua aktivitas selesai 

ditugaskan. Nilai TFIN terbesar merupakan durasi proyeknya. 

Waktu penyelesaian minimum proyek ini berdasarkan keterbatasan sumber daya 

adalah TFIN maksimum, atau 36 unit waktu. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Elsayed (1982) mengajukan kriteria ROT (Resource Over Time) sebagai 

dasar untuk mengalokasikan aktivitas dari sumber daya. ROT dibandingkan 

dengan kriteria lainnya (ACTIM, ACTRES, dan TIMRES). Jangka waktu yang 

diestimasi dengan kriteria ROT kurang dari atau sama dengan jangka waktu 

diperkirakan dengan kriteria lain. Dalam makalahnya tersebut, terdapat tiga 

kriteria yang diajukan untuk meminimalkan lamanya durasi penyelesaian total 

sebuah proyek. Kriteria ini adalah : 

1. ROT (Resource Over Time) 



20 
 

2. ROT-ACTIM, yang merupakan jumlah tertimbang dari ROT dan ACTIM, 

nilai ROT-ACTIM untuk aktivitas apapun yang diberikan oleh :  

ROT-ACTIM = w x ROT + (I-w) xACTIM 

3. ROT-ACTRES, yang merupakan jumlah tertimbang dari ROT dan ACTRES,  

ROT-ACTRES = w x ROT + (I-w) x ACTRES. 

 

 Kriteria di atas digunakan dalam memperkirakan durasi proyek dari 16 

jaringan yang diberikan di Whitehouse dan Brown (1979). Perkiraan proyek 

diperkirakan menggunakan kriteria di atas kemudian dibandingkan dengan yang 

diestimasi dengan menggunakan ACTIM, ACTRES, TIMRES, dan GENRES. 

Kemudian akan dibahas mengenai hasil yang diperoleh dari model ROT, ROT-

ACTIM, dan ROT-ACTRES untuk Network 8. Jaringan ukuran medium dengan 

15 aktivitas dan 11 node digunakan untuk perbandingan kriteria yang berbeda. 

Berat tambahan 1 dan 10 sumber daya yang digunakan. Jadwal terbaik yang 

diperoleh adalah 65 hari dengan menggunakan model ROT. Hasil tersebut 3 hari 

lebih pendek dari model GENRES dan ACTIM dan 21 hari lebih pendek dari 

ACTRES. Perlu dicatat bahwa ROT, ROT-ACTIM, dan ROT-ACTRES 

menghasilkan nilai minimum proyek yang sama yaitu 65 hari. Seperti dalam 

semua kasus di mana persyaratan dari tiap sumbernya harus dipertimbangkan, 

jadwalnya jauh lebih besar dari pada panjang jalur kritis, yaitu 41 hari dalam kasus 

Network 8. 
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Gambar 2.5 Network 8 

Secara umum, kriteria ROT, ROT-ACTIM, dan ROT-ACTRES memberikan 

jadwal proyek lebih pendek dari kriteria lainnya. 

            Menurut Elsayed & Nasr (1986), Penawaran heuristik TIMROS berkaitan 

dengan satu proyek, satu jadwal sumber daya tunggal. Masalah ini dijelaskan oleh 

persamaan. Kriteria TIMROS diperkirakan dengan menggunakan dua kriteria 

lainnya, yaitu ACTIM dan ACROS. Nilai ACTIM dihitung untuk aktivitas sebagai 

waktu maksimum nilai aktivitas kontrol melalui jaringan pada jalur manapun. Nilai 

ACROS untuk aktivitas dihitung sebagai nilai sumber daya maksimum yang 

dikontrol oleh aktivitas jaringan di jalan manapun. Heuristik TIMGEN 

mempertimbangkan kasus penjadwalan single-project, single-resource. Kriteria 

dari algoritma ini (TIMGEN) dihasilkan dengan menggabungkan bobot yang 

berbeda TIMROS dan GENRES. Waktu penyelesaian proyek kemudian ditentukan 

untuk masing-masing kombinasi tertimbang. Akhirnya, jadwal proyek terbaik 

dipilih sebagai satu dengan durasi proyek terpendek. Eksperimen menggunakan 

TIMROS dan TIMGEN dilakukan. Hasil dari percobaan dibandingkan dengan 

teknik penjadwalan lainnya, Yaitu ACTIM, ACTRES, TIMRES, GENRES, ROT, 

ROT-ACTIM dan ROT-ACTRES. Dari perhitugan pada penelitian ini terbukti 
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TIMROS dan TIMGEN menghasilkan jadwal durasi proyek yang lebih pendek 

daripada yang lainnya. Kriteria lainnya Tiga puluh jaringan digunakan dalam 

eksperimen, dan kesuksesannya (Durasi terpendek) dari berbagai teknik. Jaringan 

ini adalah sama seperti yang digunakan oleh penulis lain untuk perbandingan. 

Jaringan lain dengan numhersof node yang lebih besar dan Kegiatan dihasilkan oleh 

penulis dan waktu penyelesaian yang dihasilkan TIMGEN dan TIMROS lebih 

unggul dari hasil kriteria lain yang disebutkan di atas kertas ini. Kenaikan waktu 

komputer dalam memecahkan jaringan dengan menggunakan keduanya kriteria 

terbukti tidak signifikan bila dibandingkan dengan pengurangan waktu aktual 

penyelesaian proyek. Padahal, waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk memecahkan 

salah satu jaringan yang lebih besar kurang dari dua menit di komputer NAS 9000. 

Dalam semua kasus, TIMROS dan TIMGEN terbukti lebih efisien daripada 

heuristik yang digunakan perbandingan. Hal ini disebabkan fakta bahwa heuristik 

lainnya adalah kasus khusus TIMGEN dan TIMROS. 

 Selanjutnya penelitian dengan menggunakan Kombinasi Heuristik. 

Menurut Morse, Mcintosh, & Whitehouse (1996), Tujuan utama dalam penelitian 

ini (kombinasi heuristik) adalah untuk mengetahui keterbatasan jaringan single-

project multiple resource menggunakan kombinasi dua atau lebih metode heuristik 

untuk mengalokasikan sumber daya ini dan meminimalkan total penundaan proyek 

sepuluh aturan praktis sederhana heuristik dipilih dan diterapkan pada rangkaian 

Jaringan. Heuristik Shortest Job First (SJF), First Come First Served (FCFS), 

Latest Finish Time (LFT), Minimum Slack First (MSF), Minimum Early Finish 

(MEF), Maksimum Slack First (Max SF), Longest Activity Firts (LAF), ACTIM, 

ACTRES, dan Resources Over Time (ROT). Heuristik ini diterapkan pada 108 

Beberapa masalah jaringan sumber daya yang dimilikinya sebelumnya telah 

dipecahkan dan dianalisis oleh orang lain. Jangka waktu proyek ditentukan dengan 

menggunakan a paket program jaringan dengan tambahan algoritma untuk 

mengalokasikan sumber daya. Dengan ini hasilnya, algoritma komputer heuristik 

menentukan kombinasi atau subset dari heuristik memberikan hasil terbaik bila 

subset solusi adalah dua, heuristik berkinerja terbaik adalah ACTIM dan LFT, yang 

mana ditemukan oleh Davis untuk menjadi heuristik paling sukses dalam mencapai 



23 
 

optimalitas. apa yang berbeda adalah bahwa ketika ukuran subset solusi adalah tiga 

dan empat, heuristik tambahan, ACTRES dan ROT, melibatkan sumber daya yang 

melebihi sisa jalur jaringan Misalnya, kapan menggunakan subset solusi dari empat 

persentase di atas optimum adalah 2,9 dan dua heuristik digunakan untuk 

mempertimbangkan sumber daya dalam menentukan prioritas kegiatan. Keempat 

heuristik yang digunakan saat ukuran subset tersebut empat mempertimbangkan 

jalan yang tersisa panjang jaringan untuk penjadwalan prioritas. ACTIM didasarkan 

pada nilai kritis akhir waktu jalan dikurangi waktu mulai terbaru dari aktivitas itu. 

LFT ditemukan dengan menggunakan jalur belakang metode jalur kritis 

konvensional. ACTRES dan ROT mempertimbangkan jangka waktu dan sumber 

daya di atas jalan yang tersisa. Dalam ROT yang digunakan secara individu tidak 

melakukan seperti dan juga beberapa heuristik lainnya, karakteristiknya ROT 

membiarkannya menangani beberapa jenis masalah jaringan lebih efektif. 

Penyelidikan lebih lanjut terhadap kinerja heuristik terkait sumber daya dan 

karakteristik masalah individu harus dipertimbangkan. Para pengembang paket 

komersial itu kurang berhasil dalam memberikan solusi optimal yang harus diteliti 

menggunakan kombinasi heuristik untuk setiap jaringan untuk mencapai solusi 

yang lebih optimal. 

 Kemudian penelitian dengan Algoritma Genetika. Menurut Yassine, 

Mostafa, & Browning (2017), Algoritma genetika sederhana (Simple Genetic 

Algorithm) untuk penjadwalan proyek yang jadwal aktivitas proyek dikodekan ke 

dalam kromosom. Beberapa kromosom membentuk populasi algoritma genetika. 

Kromosom yang terpilih adalah kromoson yang sehat atau fittest (yang memiliki 

hasil terbaik sesuai dengan tujuan atau kebugaran fungsi, seperti durasi proyek) dan 

menerapkan operator genetika biasa - seleksi, crossover, dan mutasi - populasi 

diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya waktu (yaitu, terdiri dari durasi 

yang lebih pendek dan lebih pendek proyek). Hasil Algoritma genetika sampai 

kriteria konvergensi yang telah ditetapkan tercapai. Optimalitas solusi algoritma 

genetika bergantung pada tujuan pengurutan ulang DSM. Dalam kegiatan 

pemesanan konteks, tujuan terdiri dari satu atau beberapa hal yaitu meminimalkan 

iterasi atau umpan balik, memaksimalkan konkurensi, dan mengurangi waktu 
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tunggu pengembangan (durasi proyek) dan biaya. Menurut Michalewicz dalam 

Arifudin (2011), Ide dasar algoritma genetika adalah mengelola suatu populasi 

individu yang merepresentasikan kandidat solusi sebuah permasalahan. Secara 

umum algoritma genetika memiliki lima komponen dasar yaitu: (1) Representasi 

genetik dari solusi-solusi masalah; (2) Cara membentuk populasi awal dari 

solusisolusi; (3) Fungsi evaluasi yang me-rate (rating) solusi-solusi berdasarkan 

fitness mereka; (4) Operator-operator genetik yang merubah komposisi genetik dari 

offspring selama reproduksi; (5) Nilai-nilai untuk parameter algoritma genetika. 

Algoritma genetika berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan secara acak 

yang disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut 

kromosom yang merupakan representasi dari solusi dan masing-masing dievaluasi 

tingkat ketangguhannya (fitness) oleh fungsi yang telah ditentukan. Melalui proses 

seleksi alam atas operator genetik, gen-gen dari dua kromosom (disebut parent) 

diharapkan akan menghasilkan kromosom baru dengan tingkat fitness yang lebih 

tinggi sebagai generasi baru atau keturunan (offspring) berikutnya. Kromosom-

kromosom tersebut akan mengalami iterasi yang disebut generasi (generation). 

Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan nilai fungsi fitness. Setelah 

beberapa generasi maka algoritma genetika akan konvergen dapat kromosom 

terbaik, yang merupakan solusi optimal. 




