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BAB III  

METODE ANALISIS 

 

3.1. Deskripsi Proyek 

Nama Proyek  : Pembangunan Gedung 2 SMK Muhammadiyah  

Lokasi Proyek  : Jl. Panji Kepanjen Kabupaten Malang 

Biaya Proyek Tahap 1 : Rp   9.679.565.569 

Layout Gedung 2 SMK Muhammadiyah I Kepanjen Kabupaten Malang 

ditampilkan pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Layout Gedung 2 SMK Muhammadiyah I Kepanjen  
Kabupaten Malang 
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3.2. Diagram Alir Analisis 

Tahapan – tahapan pada analisis percepatan waktu dan biaya digambarkan 

dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 3.2. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Analisis 

 

Pengolahan Data 
- Menentukan lintasan kritis pada 

pekerjaan sisa 
- Melakukan kompresi hingga 
maksimal  (jenuh) 

Data Primer : 
Time Schedule dan (RAB) 

 
 

Data Sekunder : 
Gambar Proyek 

 

Mulai 

Studi Literatur 
 

Identifikasi Masalah 
 

Pengumpulan Data 
 

Selesai 

Analisa Data : 
1. Crash Duration 
2. Crash Cost 

3. Cost Slope  
  

Analisa Duration Cost Trade Off 
 

Kesimpulan 
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3.3. Tahapan Analisis 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran studi maka didalam penyusunan tugas 

akhir ini akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain : 

1. Studi Literatur berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam menganalisa 

sebuah metode dalam proyek. 

2. Identifikasi Masalah adalah mempelajari lebih jauh mengenai obyek 

penelitian dan permasalahan yang terjadi pada proyek pembangunan 

gedung. 

3. Pengumpulan Data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

antara lain: 

a. Jadwal pelaksanaan (time schedule) proyek yang berupa kurva S untuk 

menentukan durasi normal sesuai dengan pelaksanaan proyek. 

b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk menentukan biaya normal yang 

dibuat sebagai acuan menghitung biaya percepatan. 

c. Analisa harga satuan pekerjaan 

d. Gambar perencanaan proyek 

e. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan penulis pada saat 

melakukan kerja prakterk di proyek yang bersangkutan. 

 

3.4. Proses Analisis 

1. Mengidentifikasi aktivitas - aktivitas pekerjaan sisa yang ada di dalam 

proyek. 

2. Menentukan lintasan kritis dengan menggunakan metode PDM pada 

jaringan network diagram tiap – tiap pekerjaaan tersebut. Kemudian 

melakukan beberapa kompresi hingga maksimal. 

3. Menentukan alternatif percepatan yang mungkin bagi tiap – tiap aktifitas. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, maka alternatif yang mungkin 

diterapkan adalah penambahan jam kerja. 

4. Menentukan crash duration dengan cara menghitung crash duration pada 

tiap – tiap pekerjaan kritis, perhitungan crash duration ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil dari cost slope. 
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5. Menghitung Crash Cost pada tiap-tiap pekerjaan kritis bertujuan untuk 

mengetahui hasil cost slope. 

6. Menghitung Cost Slope pada tiap – tiap pekerjaan kritis pada masing-

masing kompresi. 

7. Melakukan analisa D-CTO dengan mengurutkan nilai Cost Slope terendah 

pada masing-masing kompresi. 

8. Menghitung analisa biaya dan waktu tambahan, dengan mencari berapa 

besaran biaya langsung setelah percepatan dan biaya tak langsung setelah 

percepatan. 

9. Menghitung berapa besaran biaya total setelah  percepatan proyek. 

 

 

 

 

 

 


