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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Terdahulu 

Anggaran biaya konstruksi bangunan gedung bertingkat didapat hari 

hasil biaya standar dan non standar yang berdasarkan pada syarat teknis 

bangunan gedung. Nilai proyek yang di dapat dari hasil estimasi anggaran 

biaya konstruksi harus lebih besar dari dari nilai berdasarkan syarat teknis 

bangunan agar dapat di kerjakan (Diyan Hermansyah, 2010:35). 

Menurut Joe Daniel Hutagaol dan sendi, 2007, penggunaan PDM pada 

perencanaan konstruksi lebih cocok apabila digunakan untuk penjadwalan 

keiatan yang tumpang tindih atau berulang, namun pada dasarnya 

perhitungan PDM tidak jauh beda dengan perhitungan CPM hanya 

pemakaian hubungan ketergantungan yang menjadi pembeda dimana PDM 

memiliki hubungan ketergantungan berjumlah empat. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Proyek Konstruksi 

Wulfrm I. Ervianto menyebutan bahwa proyek konstruksi adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali dalam jangka waktu yang endek. Di 

dalam rangkaian kegiatan konstruksi juga terdapat proses pengolahan sumber 

daya yang akan menghasilkan suatu bangunan. Dalam proses yang terjadi pada 

rangkaian kegiatan konstruksi akan adanya berbagai pihak yang secara langsung 

maupun tidak langsung akan terlibat. Dengan banyaknya pihak yang terlibat 

maka besar kemungkinan akan terjadi konflik dalam suatu proyek konstruksi, 

sehingga perlu adanya manajemen yang baik agar kemungkinan terjadinya 

konflik dapat diminimalisir. 



5 
 

 
 

2.2.2. Manajemen Proyek 

2.2.2.1.  Tentang  Manajemen Proyek 

Menurut Ervianto (2002), ada beberapa prinsipyang perlu diketahui 

dan dipahami dalam mengelola suatu proyek, prinsip tersebut sebagai berikut 

: 

a. Melakukan aktivitas terkait konsep kelompok yang ada. 

b. Input untuk menjalankan program kegiatan harus dilakukan secara 

berkelompok. 

c. Setiap proses membutuhkan metode dan alat (tool) yang memadai. 

d. Hasil output dari proses akan dipergunakan untuk pelaksanaan kelompok 

proses pada aspek pengetahuan menajemen proyek. 

 

2.2.2.2. Kerangka Manajemen Proyek 

Menurut Schwalbe K. (2002), ada tiga konteks pemahaman dan kerangka 

proyek, yaitu sebagai berikut : 

1. Konteks komponen proyek, 

2.  Rangkaian proses manajemen proyek, 

3. Pengetahuan manajemen proyek, 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Empat komponen proyek yang saling berpengaruh (Sumber : Schwalbe K., 2002) 
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2.2.2.3.  Rangkaian Proses Manajemen Proyek 

Menurut Ervianto (2002) ada beberapa fase yang harus dilakukan demi 

terciptanya pelaksanaan proyek yang semua komponennya dapan terealisasi dan 

dijalankan dengan baik, fase tersebut adalah : 

a. Project definition (pendefinisian proyek) 

b. Project planning (perencanaan awal proyek)  

c. Project executing (pelaksanaan proyek)  

d. Project control (pengendalian proyek) 

e. Project closing 

 

2.2.3. Sumber Daya 

2.2.3.1.  Sumber daya manusia 

Dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi, tenaga kerja adalah salah 

satu factor yang diperhitungkan dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. 

Apabila di tinjau dari jenis dan intesitas kegiatan di dalam proyek yang berubah 

cepat sepanjang siklusnya, menyebabkan penyediaan jumlah tenaga, jenis 

keterampilan yang dimiliki tenaga, dan keahlian sangat berkaitan erat maka 

harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang sedang berlangsung, 

menurut Imam Soeharto (1997) adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

dalam merencanakan julah tenaga kerja pada proyek yaitu antara lain : 

1. Produktivitas tenaga kerja. 

2. Tenaga kerja periode puncak (peak). 

3. Jumlah tenaga kantor pusat. 

 

2.2.3.2. Material 

Setiap kegiatan proyek konstruksi pastilah membutuhkan material, dalam 

hal ini material bangunan untuk pelaksanaan nya. Perencanaan pemilihan 

informasi yang menunjang kegiatan proyek agar berjaan lancar maka diperlukan 
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informasi mengenai material yang akan digunakan pada suatu proyek 

konstruksi. Peran logistik sebagai penyedia material sangat penting dalam 

menjamin ketersediaan serta kualitas yang diinginkan, (Abrar Husen, 2009). 

Informasi yang dibutuhkan dalam penyediaan material antara lain : 

1. Kualitas material : menggunakan tipe tertentu sesuai dengan kebutuhan 

proyek  yang diisyaratkan dalam suatu proyek. 

2. Spesifikasi teknis material : salah satu persyaratan teknis yang menjadi 

acuan agar memenuhi kebutuhan material. 

3.  Lingkup penawaran dari beberapa pemasok : sehingga dapat memilih 

pemasok mana yang tepat sesuai dengan harga dan kualitas. 

4. Waktu peneriamaan (delivery) : dimana penerimaan sebuah material 

harus disesuaikan dengan schedule pemakaian material, sehingga tidak 

terjadi penundaan atau keterlambatan dalam penggunaannya. 

5. Pajak penjualan material : pemilik dapat menhitung harga satuan 

material sebagai acuan pada perencanaan anggaran biaya proyek. 

6.  Term dan kondisi pembayaran material pada proyek harus dilakukan 

sesuai dengan cashflow proyek sehingga didapatkan likuiditas keuangan 

proyek dapat terjaga. 

7. Pemilihan pemasok material harus memiliki reputasi yang baik sehingga 

didapatkan pelayanan yang memuaskan pada proyek-proyek 

sebelumnya. 

8. Harus mempunyai gudang material yang cukup menampung semua 

material yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi. 

 

2.2.3.3.  Peralatan 

Menurut Dipohusodo (1996), pengadaan peralatan seperti penggunaan, 

penyewaan pada kontraktor, catatan pembukuan, servis dan pemeliharaan, 

operasi dan keindahannya merupakan kegiatan dibawah koordinasi manajemen 

konstruksi. Untuk proyek besar biasanya organisasi departemen konstruksi 
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memiliki bagian alat berat yang bertugas untuk melakukan pengendalian 

terpusat atas peralatan konstruksi yang digunakan.  

Menurut Abrar Husen (2009), peralatan dapat mempengaruhi 

produktivitas dalam suatu proyek konstruksi, hal-hal yang bergntung pada 

kebutuhan peralatan yaitu : 

- Durasi kegiatan / waktu yang tersedia 

- Kondisi lapangan 

- Keadaan cuaca 

- Efesiensi alat 

- Kemampuan operator 

- Kapasitas dan jumlah alat 

 

2.2.3.4.Perancangan Rencana Anggaran Biaya 

Dalam setiap perencanaan ada beberapa langkah dalam pengerjaan 

nya, tidak lain dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Ervianto 

(2002). Adapun beberapa langkah dalam perancangan RAB adalah sebagai 

berkut : 

1. Membuat item pekerjaan 

Yaitu menentukan pekerjaan apa saja yang akan dilaksananakan 

dalam sebuah proyek pembangunan. 

2. Menghitung volume pekerjaan 

Dengan menghitung volume pekerjaan berdasarkan item pekerjaan 

yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

3. Membuat daftar harga satuan upah dan bahan 

Yaitu daftar harga bahan yang sesuai dengan daerah proyek akan 

dilaksanakn. 

4. Membuat analisa pekerjaan per item pekerjaan 
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Yaitu perhitungan yang mengacu pada SNI untuk harga kebutuhan 

bahan, upah dan alat yang digunakan dalam suat poyek konstruksi. 

5. Membuat rencana anggaran biaya 

RAB dibuat untuk mengetahui biaya yang diperlukan dalam suatu 

proyek konstruksi dan didapatkan dari analisa harga satuan dan volume 

pekerjaan. 

6. Membuat rekapitulasi RAB 

Berupa rangkuman dari setiap item pekerjaan, yang kemudian akan 

diketahui nilai dari sebuah proyek ataupun kegiatan pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Penjadwalan Proyek 

Jadwal adalah urutan langkah-langkah dalam suatu proyek konstruksi 

agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan sesuai estimasi rencana awal, 

faktor waktu sudah termasuk dalam jadwal itu sendiri. Analisa jaringan 

Daf. Harga satuan 

upah 

Daf. Harga satuan 

bahan 

Daftar Volume & 

harga satuan pekerjaan 

Rekapitulasi RAB 

Harga satuan bahan 

+ upah 

Gambar 3.3 Tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

(sumber :Wulfram I. Ervianto, 2002) 
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(network) adalah metode penyusunan jadwal proyek yang terkenal, metode 

ini menggunakan grafik hubungan yang terjadi pada urutan pekerjaan 

proyek. Untuk mengidentifikasi pekerjaan yang harus didahului dan 

mendahului maka dapat dianalisa dengan mempertimbangkan waktu 

pekerjaan pada proyek. Jaringan kerja ini sangat berguna untuk perencanaan 

dan pengendalian proyek menurut (Soeharto,1997: 114) 

 

2.2.4.1.Jenis-jenis Penjadwalan 

Ada 2 tipe penjadwalan yaitu : 

1. Penjadwalan Deterministik: Penjadwalan deterministic dibagi menjadi 

2: 

a. CPM (Critical Path Method): Arrow Diagram, Time Scale 

Diagram, dan Precedence Diagram Method (PDM) 

b. Non-CPM : Bar/Gantt Chart, Line Diagram. 

2. Penjadwalan Probabilistik 

 

2.2.4.2.Tujuan dan Manfaat Penjadwalan 

Sebelum proyek dimulai sebaiknya seorang manager yang baik 

harusnya menentukan jadwal pekerjaan pada proyek. Perencanaan jadwal 

bertujuan untuk : 

1.   Perumusan masalah proyek menjadi lebih mudah. 

2.   Menentukan metode yang sesuai. 

3.   Kegiatan menjadi lebih terorganisir dan lancar. 

4.   Hasil yang di dapat menjadi Optimum. 
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2.2.4.3. CPM (Critical Path Method) 

Menurut Levin dan Kirkpatrick(1972), menuliskan bahwa metode Jalur 

Kritis(Critical Path Method-CPM), yaitu metode dengan menempatkan suatu 

aktivitas pada garis panah yang disebut sebagai Activity On Node (AON), 

metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan menurut Levin dan 

Kirkpatrick. Dalam penjadwalan dengan metode CPM itu sendiri terdapat 

beberapa asumsi yang harus diperhatikan apabila kita akan menggunakan 

metode CPM untuk menyusun sebuah penjadwalan proyek. 

Adapun 3 asumsi dasar dalam menghitung critical path method (CPM). 

1. Dalam CPM hanya dikenal memiliki satu initial (start) dan terminal 

event (finish). 

2. Hari ke-nol adalah pada saat tercepat terjadinya start pada proyek 

konstruksi. 

3. Saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS = ES 

Teknik Menghitung critical path method (CPM) 

1. Hitungan Maju (Forward Pass) 

Perhitungan yang dilakukan dari start menuju Finish akan 

menghasilkan paling cepatnya kegiatan dimulai (E), waktu tercepat apabila 

terjadi suatu kegiatan (EF) dan waktu tercepat selesainya suatu kegiatan 

(EF). 

Aturan Hitungan Maju (Forward Pass) 

 Semua kegiatan dapat dilaksanakan apabila kegiatan pendhulu 

(Predicessor) telah selesai, kecuali kegiatan awal proyek. 

 Waktu selesai paling awal didapatkan dari rumus sebagai berikut :  

EF(i-j)   = ES(i-j) + t (i-j) 
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 Untuk kegiatan yang mempunyai dua atau lebih kegiatan terdahulu maka 

digabung sesuai dengan waktu mulai paling awal (ES). 

2. Hitungan Mundur (Backward Pass) 

Untuk mengetahui waktu terjadinya kegiatan paling lambat (LF), 

waktu paling lambatnya terjadinya kegiatan (LS) dan saat paling lambat 

suatu peristiwa terjadi (L) maka perlu di identifikasi dengan dimulai dari 

Finish menuju Start. 

Aturan Hitungan Mundur (Backward Pass) 

 Untuk menghitung Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan digunakan 

rumus sebagai berikut :  

LS(i-j) = LF(i-j) – t 

 Apabila kegiatan terpecah menjadi dua maka diambil waktu terkecil dari 

waktu paling akhir kegiatan tersebut dimulai (LS). 

Dari kedua perhitungan maka di dapatkan nilai Slack dan Float yaitu 

sejumlah waktu kelonggaran dan elastisitas dari sebuah jaringan kerja suatu 

proyek konstruksi. 

2.2.4.4. PDM (Precedence Diagram Method) 

PDM merupakan pengembangan dari metode CPM yang 

membutuhkan “Dummy” pada penggunaanya. Dr. Fondhal menggunakan 

diagram AON untuk menghitung pada PDM secara tradisional. 
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F/LF 

FF 

TF 
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Penyelesaian 

(D) 
 

 

 

No.&Pekerjaan 

ES Nama 

kegiatan 

EF 

EF LF 

FF TF 

 

Tahapan Penjadwalan Aktivitas Proyek dengan PDM 

Apabila menggunakan metode PDM, keterbatasan sumber daya maka 

akan dilakukan penjadwalan ulang dengan menggunakan Resource 

scheduling Method. 

Jalur Kritis metode PDM 

Setelah diketahui nilai te dari setiap pekerjaan, maka kita gunakan 

diagram PDM untuk menentukan jalur kritis yang terjadi pada proyek, 

sehingga akan diketahui durasi penyelesaian proyek yang akan terjadi. 

Metode yang digunakan juga sama persis dengan metode CPM, dimana kita 

harus menentukan pekerjaan pendahulu (predecessor), yang kemudian 

dirangkai sedemikian rupa menjadi jaringan kerja baik seri maupun pararel. 

Kemudian dapat kita hitung durasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

proyek. 

Dalam metode PDM, kegiatan dituliskan dalam bentuk kotak dan tanda 

panah hanya menyatakan keterkaitan terhadap proyek selanjutnya. 

 

 

 

 

 

          Gambar2.4 Node Kegiatan PDM 

Notasi yang digunakan dalam node kegiatan PDM yaitu : 

 Durasi (D)adalah Waktu yang menentukan berapa lama kegiatan 

tersebut dilakukan 
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 Earliest Start (ES) adalah saat paling cepat kegiatan tersebut 

dilaksanakan 

 Earliest Finish (EF) adalah saat paling cepat kegiatan tersebut 

diselesaikan 

 Latest Start (LS) adalah saat paling lambat kegiatan tersebut 

dilaksanakan 

 Latest Finish (LF) adalah saat paling lambat kegiatan tersebut 

diselesaikan 

 Free Float (FF) adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang 

waktu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan 

berikutnya 

 Total Float (TF) adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang 

waktu kegiatan tanpa memperhitungkan akhir proyek . 

Rumus : 

E F=ES+D LS=LF– D  ……….…….(2.5) 

F F=E S (i) – EF (j)  ……….…….(2.5) 

T F=LF– EF   ……….…….(2.6) 




