
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Manajemen Konstruksi 

2.1.1   Definisi Manejemen 

           Manajemen konstruksi yaitu bagaimana sumberdaya yang terlibat saat 

pelaksanaan secara tepat dapat di aplikasikan. Sumberdaya dikelompokkan dalam 

5M (manpower, material, mechines, money and method). Manajemen sendiri 

bertujuan untuk mengorganisir pekerjaan melalui pengaturan orang. Manajemen 

mempunyai arti luas, akan tetapi pada kenyatannya bertujuan untuk mengatur 

sumberdaya bukan material atau finansial 

Seperti yang dikatakan oleh Stoner pengertian manajemen begitu luas 

salah satunya adalah : 

Agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, diperlukan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam menentukan 

sumberdaya yang dibutuhkan. 

Seperti yang dikatakan stoner manajemen bukan seni melainkan sebuah 

proses. Jika seni berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan pribadi akan 

tetapi proses merupakan cara untuk melakukan pekerjaan yang sistematis. 

Bagian kegiatan dari proses meliputi kegiatan perencanaan, 

pengorganisaian, pengarahan dan pengawasan. 

2.1.2   Manajemen Proyek Konstruksi 

           Suatu metode yang digunakan dalam manajemen konstruksi yang berkaitan 

dengan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan agar efektif pada saat 

pelaksanaan dibutuhkan tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pengorganisasian (organizing) 



5 
 

3. Pelaksanaan (actuating) 

4. Pengawasan (controlling) 

2.1.3 Tujuan dari Manajemen Konstruksi 

Mengelola atau mengatur saat pelaksanaan merupakan tujuan dari 

manajemen konstruksi agar memperoleh hasil optimal sesuai persyaratan 

(spesifikasi), dan juga perlu diperhatikan mutu, biaya dan waktu. Untuk mencapai 

hal tersebut di perlukan pengawasan yang ketat seperti ketentuan yang tertera. 

Manajemen konstruksi memiliki konsep yang harus diterapkan agar pada 

saat pelaksanaan berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut harus 

menyesuaikan dengan kondisi dilapangan,konsepnya antara lain  : 

1. Terkait dengan berjalannya proyek,diperlukan masukan atau keputusan 

yang mencangkup teknik operasional dalam pengelolaan proyek, pada 

tahap ini seluruh pekerjaan proyek manajemen konstruksi dilaksanakan. 

2. Tim manajemen konstruksi sudah berperan sejak awal desain sampai 

proyek selesai. 

3. Masukan atau keputusan akan diberikan oleh tim manajemen konstruksi 

terkait masalah desain apabila terjadi perubahan saat pelaksanaan sampai 

proyek selesai. 

4. Peran tim manajemen konstruksi disini sebagai koordinator saat 

pelaksanaan dan mengawasi bila manajemen sudah diaplikasikan. Pada 

tahap ini di tekankan kontrak-kontrak pemisah untuk kontraktor. 

2.1.4 Peranan Manajemen Konstruksi 

Manajemen konstruksi mempunyai peran saat proyek konstruksi antara 

lain : 

1. Agency Construction Manajement (ACM) 

Pemilik memberi tugas kepada manajemen konstruksi untuk mengoordinasi 

perencang dengan kontraktor pelaksana. Konsultan MK terlibat dalam saat 

perencanaan dan waktu pelaksanaan tidak terjamin kapan selesainya 

pekerjaan,pemilik mengadakan kontrak dengan pihak kontraktor untuk 

membahas mengenai biaya dan mutu bangunan. 
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2. Extended Service Construction Manajemen (ESCM) 

Pemilik ESCM/ kontraktor meminta jasa manajemen konstruksi diwaaktu 

yang lain. Pihak perencana atau kontraktor akan memberikan jasa 

konsultan manajemen konstruksi apabila saat proses pelaksanaan terjadi 

konflik diluar kepentingan proyek yang mengakibatkan lemah pada 

manajemen sehingga merugikan beberapa pihak terkait. 

3. Owner Construction Management (OCM) 
Waktu pelaksanaan manajemen proyek, pemilik memiliki tanggung jawab 

untuk mengembangkan bagian manajemen konstruksi. 

4. Guaranted Maximum Price Construction Management (GMPCM) 

Konsultan bertindak sebagai wakil pemilik, mereka akan bertanggung 

jawab atas biaya proyek serta waktu dan mutu bangunan, disini mereka 

tidak terikat dengan pekerjaan konstruksi. 

2.2      Proyek 

2.2.1   Pengertian Proyek 

           Proyek adalah proses kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas 

permintaan pemilik (owner) dan dilaksanakan oleh pelaksana sesuai dengan 

sepesifikasi yang sudah di rencanakan. Dalam pelaksanaannya, pemilik dan 

pelaksana memiliki ikatan perjanjian mengenai waktu pelaksanaan dan slesainya 

poyek. 

Kesimpulannya bahwa manajemen proyek berkaitan dengan koordinasi 

semua pekerjaan proyek mulai dari awal sampai akhir, mulai perencanaan, 

pelaksanaan sampai waktu selesai untuk memperkirakan ketidakpastian waktu 

saat pelaksanaan. 

Manajmenen konstruksi di bagi menjadi beberapa bagian : 

1. Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia merupakan bagian penting dari sukses tidaknya 

pekerjaan pada proyek konstruksi. Terbatasnya jumlah SDM yang ada 
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akan mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek, pada hakikatnya 

sumberdaya manusia berfungsi sebagai penggerak dari rencana yang sudah 

ada hingga didapat hasil yang maksimal. 

2. Waktu 

Menentukan urutan pekerjaan, memberikan rentang waktu selesai dan 

merencanakan control dari pekerjaan tersebut. 

3. Ruang Lingkup 

Pada saat perencanaan, area proyek harus di survey dahulu untuk 

mengetahui kondisi lapangan agar tidak mengganggu aktivitas proyek. 

Suatu proyek mempunyai banyak pekerjaan, di batasi waktu dan lain 

sebagainya oleh pemilik agar bisa memberikan apa yang diminta. Proyek 

dapat didefinisikan juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan 

runtutan kegiatan yang sudah diatur dengan harapan agar selesai tepat 

waktu.  

2.2.2   Penjadwalan Proyek  

  Penjadwalan proyek adalah penetapan waktu dan urutan pekerjaan serta 

memperkirakan material dan jumlah pekerjaan yang di butuhkan pada setiap item 

pekerjaan. Dengan adanya penjadwalan proyek di harapkan bisa memberikan 

informasi tentang jadwal kegiatan dan kemajuan pekerjaan agar progress berjalan 

dengan lancar. Dalam proses merencanakan jadwal, penyusunan kegiatan harus 

dibuat sedetail mungkin untuk membantu pekerjaan apabila nanti ada evaluasi. 

Dalam rangka tercapainya hasil optimal dengan keterbatsan yang ada, alokasi 

waktu yang diberikan harus dimanfaatkan dengan baik pada saat pelaksanaan dari 

jadwal yang sudah ditentukan 

Di dalam penjadwalan proyek ada beberapa item kegiatan yang sudah 

ditentukan waktu serta urutan kegiatannya. 

Manfaat dari penjadwalan proyek : 

1. Menunjukkan hubungan ketergantungan antar setiap pekerjaan. 

2. Mengidentifikasi pekerjaan yang diprioritaskan. 
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3. Mengetahui biaya yang dibutuhkan dan waktu dari setiap pekerjaan. 

4. Bisa membantu dalam menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan 

sumberdaya lainnya. 

Selama proses proyek dikendalikan,penjadwalan mengikuti perkembangan 

dan masalah dilapangan. Pengawasan serta kemajuan proyek selalu dilakukan 

untuk mendapatkan jadwal yang paling mungkin.sumberdaya yang berhubungan 

dengan penjadwalan proyek antara lain : 

1. Berdasarkan ketrampilannya sumberdaya manusia biasaya dibedakan 

sesuai dengan kebutuhan.seperti tukang besi, tukang kayu dan lain lain. 

2. Material yang dibutuhkan proyek berbeda-beda yang mempunya arti luas, 

seperti contoh pondasi untuk pekerjaan konstruksi serta data yang harus 

disurvey untuk keperluan pemasaran dan lain sebagainya. 

3. Peralatan disini digunakan dengan spesifikasi yang berbeda sesuai 

keperluan. 

4. Manajer bisa bekerja secara bersama untuk bebrapa pekerjaan apabila 

modal kerja sudah tersedia. Karena jumlahnya terbatas, modal kerja sangat 

dibutuhkan pada situasi proyek konstruksi tertentu 

Didalam pekerjaan proyek konstruksi perlu diperhatikan mengenai 

sumberdaya yang tersedia dan pelatan pendukung kerja lainnya. Karena jika tidak 

direncanakan dengan baik akan berdampak pada bengkaknya biaya pelaksanaan 

akibat dari kurang terencananya jadwal dan kebutuhan sumberdaya yang 

dibutuhkan. 

2.3 Produktivitas Kerja 

Untuk menyusun jaringan kerja dibutuhkan durasi dari masing-masing 

pekerjaan. Perhitungan durasi tiap-tiap pekerjaan didasarkan pada volume 

pekerjaan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Untuk 

mendapatkan angka produktivitas dibutuhkan data harga pekerjaan dan upah 

harian tenaga kerja. Dalam hal ini digunakan. Rumus yang digunakan dalam 

perhitungan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut: 
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Produktivitas = 
  

  
 

2.4 Analisa Harga Satuan Pekerja 

2.4.1 Nilai Finansial Sebuah Proyek 

 Besarnya biaya proyek yang dibutuhkan diperoleh dari perhitungan 

volume pekerjaan dengan harga dari setiap item pekerjaan. Adapun pada saat 

realisasinya nanti volume pekerjaan bisa berubah dari rencana awal tergantung 

dari factor teknis yang terjadi selama proyek berlangsung. Dan ini yang 

menjadikan berubahnya biaya yang ditanggung hingga proyek selesai. 

2.4.2 Beberapa Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menghitung 

harga satuan pekerjaan. 

1. Gambar kerja konstruksi dan detail teknis lainnya. 

2. Survey lokasi proyek yang berkaitan dengan medan kerja karena akan 

mempengaruhi waktu saat pelaksaan nanti atau istilah lainnya disebut juga 

aan wijzing. 

3. Komposisi peralatan pendukung yang akan digunakan waktu pelaksanaan 

harus dipilih dengan tepat dan involvement (keikutsertaan) peralatan 

tersebut pada pekerjaan proyek. 

4. Mengetahui sumberdaya yang tersedia apakah bisa memenuhi kebutuhan 

proyek serta harga material yang terjangkau, peralatan kerja dan lain 

sebagainya harus sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. 

2.4.3 Beberapa prinsip dalam menentukan Harga Satuan Pekerjaan 

1. Perhitungan harus mudah dipahami dan sederhana 

2. Efisien dan murah untuk nilai harga satuan pekerja. 

Artinya ;  

a. Bisa tepat waktu dengan nilai biaya yang murah 

b. Dapat dijangkaunya sumberdaya yang diperlukan seperti material 

dan peralatan yang dibutuhkan lainnya. 
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c. Murah dan pelaksanaannya sesuai dengan metode yang disepakati 

bersama. 

d. Aman saat pekerjaan berlangsung dan juga murah. 

2.4.4 Unsur-usur yang membentuk Harga Satuan Pekerjaan 

1. Biaya tenaga kerja dan upah kerja. 

a. Harga/tarif upah per satuan waktu (Rp/jam, Rp/hari) 

b. Produksi hasil kerja per satuan waktu (unit/jam, m3/jam, 

lembar/hari)  

2. Biaya material. 

a. Harga material per satuan volume/berat/unit (Rp/liter, Rp/m3) 

b. Kuantitas material yang dibutuhkan persatuan pekerjaan ((25 

piece/m2, 0,05 L/m3, 150kg/m3 beton, dan sebagainya) 

c. Termasuk kehilangan dan kemungkinan kerusakan (losses) per 

satuan pekerjaan yang bersangkutan. 

3. Biaya peralatan. 

a. Harga/tariff sewa alat per satuan waktu, kalau dipakai peralatan 

sewa (Rp/jam, Rp/bulan, dan lain-lain). 

b. Harga/tarif biaya investasi (biaya penyusutan) alat per satuan 

waktu, kalau alat milik sendiri (investasi) (Rp/jam). 

c. Biaya operasional alat tersebut per satuan waktu. 

4. Perhitungan biaya (unit price) dari unsut-unsur biaya tersebut digabungkan 

Kalau biaya (unit price/harga satuan pekerjaan) terdiri dari beberapa unsur 

biaya tersebut diatas. 

5. Apabila karena alasan tertentu, harus memperhitungkan biaya-biaya lain 

yang tidak langsung merupakan biaya pekerjaan yang bersangkutan, maka 

umumnya biaya-biaya tersebut bisa termasuk atau terakomodasi 

dalam”contingencies cost”dan atau mark up serta beberapa unit price yang 

memungkinkan untuk memfasilitasi hal tersebut. 
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2.5    Teknik evaluasi dan Review Proyek (PERT) 

2.5.1 Orientasi ke peristiwa 

Metode PERT awal digunakan dalam merencanakan proyek besar 

pembuatan peluru Polaris yang bisa di luncurkan dari kapal selam. Dimana 

banyak kontraktor besar yang terlibat dalam perencanaannya dan pemilik proyek 

ingin mengetahui kejadian-kejadian penting dalam kegiatan, peristiwa-peristiwa 

penting dalam proyek seperti milestone yang bisa dicapai, atau seberapa besar 

target tercapainya proyek 

2.5.2 Persamaan dan Perbedaan Penyajian 

Metode ini memiliki kesamaan dengan metode lain yaitu CPM, dalam 

visualisasi penyajiannya memakai simbol anak panah sebagai gambaran dan juga 

hubungan keterikatan dengan pekerjaan lainnya. Begitu pula mengenai kegiatan 

kritis dan perhitungan. SLACK sebutan untuk jalur kritis dalam metode ini. Dalam 

metode ini dijelaskan bagaimana memperkirakan estimasi waktu kegiatan yang 

akan dilaksanakan yang membuat metode ini berbeda dengan CPM, didalam 

metode pert terdapat 3 kurun waktu yang direncanakan sebagai estimasi dengan 

notasi a, b, dan m yang artinya :  

 a = kurun waktu optimistik (optimistic duration time) 

waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan bila segala sesuatunya 

berjalan mulus. Waktu demikian diungguli hanya sekali dalam seartus bila 

kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. 

 m = kurun waktu paling mungkin (most likely time) 

kurun waktu yang paling sering terjadi disbanding dengan yang lain bila 

kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hamper sama. 
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 b = kurun waktu pesimistik (pessimistic duration time) 

waktu yang paling lama untuk menyelesaikan kegiatan yaitu bila 

segala sesuatuya serba tidak baik. Waktu demikian dilampaui hanya sekali 

dalam seratus kali, bila kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan 

kondisi yang sama. 

Dalam penelitian ini kegiatan yang digunakan adalah kegiatan 

secara garis besar, jadi untuk mencari nilai optimis dan pesimisnya dapat 

dicari terlebih dahulu standard waktunya dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

σ =  
∑(𝑋 −  𝑋 )  

𝑁 − 1
 

σ = Standard deviasi 

X = Nilai dari setiap kegiatan 

X  = Nilai rata-rata 

N = Jumlah kegiatan 

Setelah diperoleh standard waktu dari masing-masing kegiatan, maka 

waktu optimis dan pesimis dapat ditentukan dengan cara : 

Waktu Optimis = Waktu normal – Nilai standard deviasi 

Waktu Pesimis = Waktu normal + Nilai standard deviasi 

2.5.3 Teori Probabilitas  

Teori probabilitas pada dasarnya untuk mengukur dan mengkaji 

ketidakpastian serta secara kuantitatif dijelaskan.seperti kegiatan yang dilakukan 

berulang-ulang seperti pada gambar 2.1 pada perumpamaannya (Iman Soeharto, 

Manajemen Proyek). Waktu selesainya kegiatan ditunjukkan pada sumbu 

horizontal sedangkan sumbu vertical menunjukkan kurun waktu frekuensi 
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selesainya kegiatan yang bersangkutan. Misalkan pekerjaan dilakukan berulang-

ulang dengan kondisi yang hampir sama,  dalam waktu 3 jam selesai ditunjukkan 

garis  aA sebanyak 2 kali. Sedangkan yang selesai dalam waktu 4 jam adalah 

sebesar bB = 3 kali dan kegiatan X yang selesai dalam 5 jam sebanyak cC = 4 

kali. Bila hal tersebut dilanjutkan dan dibuat garis yang menghubungkan titik-titik 

puncak A-B-C-D-E-F-G- dan seterusnya akan diperoleh garis lengkung yang 

disebut kurva distribusi frekuensi kurun waktu kegiatan X. 

 

Gambar 2.1 : Kurva Distribusi Frekuensi 

2.5.4 Variabel a, b,  m dan Kurva Distribusi  

Arti a, b, dan m dijelaskan dalam kurva distribusi. Dan m menjadi waktu 

puncak yang dihasilkan menjadi waktu yang sering terjadi.rentang kegiatan yang 

menjadi batas lebar terletak pada angka a, b di ujung kiri dan kanan kurva 

distribusi. Umumnya berbentuk asimetris kurva kegiatan tersebut dan di sebut 

juga kurva beta seperti pada gambar 2.2 (Iman Soeharto, Manajemen Proyek). 
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Gambar 2.2 : Kurva distribusi asimetris (beta) dengan a, m, dan b 

2.5.5 Kurva Distribusi dan Kurun Waktu yang diharapkan (te ) 

 
Gambar 2.3 : Kurva distribusi dengan letak a, b, m, dan te 

Ketika sudah ditentukan perkiraan waktu yang direncanakan a, b dan m, 

maka selanjutnya menghitung ketiga satuan waktu tersebut menjadi satu angka 

yaitu waktu yang diharapkan atau disebut juga te. Perhitungan waktu yang 

diharapkan  Perhitungan waktu yang diharapkan (te ) adalah hasil dari rata-rata 

waktu pekerjaan dalam jumlah besar yang sering dilakukan. Sebelumnya sudah 

dijelaskan kurva beta akan didapat jika kegiatan dicatat secara sistematis dengan 

pengulangan dan frekuensi yang sama. Terlebih untuk menentukan waktu (te ), 

harus dipakai asumsi yang sama untuk pehitungan waktu cepat (a) dan waktu 
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lambat (b). sedangkan untuk waktu paling mungkin (m) , peluang kemungkinan 

terjadi 4 kali lebih besar dari 2 perkiraan sebelumnya. Dan untuk rumus 

perhitungan waktu (te ) :   

Kurun waktu kegiatan yang diharapkan : 

te = (a + 4m + b ) (1 /6) 

 bila garis tegak lurus dibuat melalui te, maka garis tegak tersebut akan 

membagi dua sama besar area yang berada dibawah kurva beta distribusi, seperti 

terlihat pada gambar 2.3 (Iman Soeharto, Manajemen Proyek). Perlu ditekankan 

disini bahwa kedua satuan waktu ini memilik perbedaan yaitu antara waktu paling 

mungkin (m) dengan perkiraan waktu yang diharapkan (te). Disana estimator 

menjelaskan kalau angka m didapat dari hitungan perkiraan atau terkaan. 

Sedangkan dari perhitungan secara sistematis didapat pekiraan waktu yang 

diharapkan (te) dengan menggunakan rumus yang ada. Berikut ini adalah contoh 

perhitungan yang menjelaskan perkiraan angka-angka dari estimator : 

waktu cepat (a) = 4 hari 

waktu lambat (b) = 9 hari 

waktu normal (m) = 5 hari 

maka angka te : 

te  = (4 + 4 x 5 + 9) (1/6) 

 = 5,5 hari 

Dari contoh perhitungan diatas terdapat selisih antara perkiraan waktu 

yang diharapkan dengan perkiraan waktu paling mungkin yaitu sebesar 0,5. Hasil 

perhitungan angka te = 5.0 sedangkan angka m sebesar = 5,5. Apabila perkiraan 

waktu cepat dengan perkiraan waktu lambat letaknya simetris kemungkinan hasil 

perhitungan perkiraan waktu yang diharapkan akan sama dengan perkiraan waktu 
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paling mungkin atau b – m = m – a. Jika kurva distribusi normal berbentuk genta 

kemungkin hasil yang seperti ini akan dijumpai. Konsep perhitungan waktu yang 

diharapkan adalah sebagai rata-rata untuk mempermudah perhitungan dan sebagai 

angka determinasi, sama halnya dengan metode CPM dalam mengidentifikasi 

jalur kritis dan lain-lain. 

2.5.6 Identifikasi Jalur Kritis dan Slack 

Identifikasi jalur kritis bisa dikerjakan hamper sama dengan metode CPM 

dengan memaki konsep perhitungan te dan kejadian-kejadian awal dari angka 

waktu yang ditentukan (the earliest time of occurance – TE, dan (the latest time of 

occurance - TL waktu terakhir kejadian maka perhitungan jalur kritis sebagai 

berikut : 

 (TE)-j = (TE)-I +te (i – j) 

(TL)-j = (TL)-I +te (i – j) 

Pada jalur kritis berlaku : 

Slack = 0 atau (TL) – (TE) = 0 

Untuk rangkaian kegiatan-kegiatan lurus (tanpa cabang), misalnya terdiri 

dari tiga kegiatan dengan masing-masing te (1-2), te (2-3), te (3-4) dan (TE) – 1 

sebagai peristiwa awal, maka total kurun waktu sampai (TE)-4 adalah : 

(TE)-4 = (TE)-1 + te (1-2) + te (2-3) + te (3-4). 

Terkait dengan kegiatan yang rangkaian bergabung atau pisah, rumus 

CPM juga bisa digunakan. Gambar 2.4 adalah contoh dari untuk mencari jalur 

kritis proyek sederhana yang terdiri dari beberapa kegiatan.  
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      Gambar 2.4 : Jaringan kerja dengan angka-angka a, m, dan b. 

Angka a, m, dan b ditulis dibawah anak panah. Untuk mendapatkan te masing-

masing kegiatan dipergunakan persamaan  : 

te( 1-2 ) = (1/6) (1 + 4 x 4 + 7) = 4  

te( 2-3 ) = (1/6) (1 + 4 x 2 + 3) = 2  

te( 2-4 ) = (1/6) (5 + 4 x 6 + 13) = 7  

te( 3-5 ) = (1/6) (2 + 4 x 5 + 8) = 5  

te( 4-6 ) = (1/6) (6 + 4 x 8 + 10) = 8  

te( 5-6 ) = (1/6) (3 + 4 x 4 + 5) = 4  

te( 6-7 ) = (1/6) (1 + 4 x 2 + 3) = 2  

Gambar 2.5 adalah hasil perhitungan yang menunnjukan angka te menggantikan 

a, m, dan b , dan mengahasilkan gambar seperti yang tertera. 

 

Gambar 2.5 : Jaringan kerja dengan te. 
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Tabel 2.1 : Tabulasi hasil perhitungan jaringan kerja gambar   2.5 

Peristiwa 
(event) 

Kurun Waktu 
(te) 

 
(TE) 

 
(TL) 

Slack 
(TL) – (TE) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

- 
1-2 (4) 
2-3 (2) 
2-4 (7) 
3-5 (5) 
4-6 (8) 
6-7 (2) 

0 
4 
6 

11 
11 
19 
21 

0 
4 

10 
11 
15 
19 
21 

0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 

 

Tabel 2.1 adalah angka yang sudah ditabulasikan hasil dari perhitungan. 

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terdapat rangkaian kegiatan kritis 

yaitu 1-2-4-6-7 dengan waktu selesai proyek sebesar 21 satuan waktu. Sedangkan 

dijalur nonkritis ialah 2-3-5-6 dengan total slack  = 4 satuan waktu. Perlu 

ditekankan disini apabila perhitungan stadar deviasi dan varian dari masing-

masing kegiatan sangat penting dalam konsep perhitungan metode pert. Dan 

apabila diabaikan akan terjadi masalah dalam perhitungan identifikasi setiap 

kegiatan atau jalur kritis. 

2.5.7 Deviasi Standard dan Varians Kegiatan 

Metode pert memakai rentang waktu antar kegiatan bukan satu kurun 

waktu dalam estimasi waktu setiap kegiatan. Adanya rentang waktu dalam metode 

ini menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang akan dijalankan ada waktu 

yang tidak pasti saat pelaksanaan atau disebut derajat ketidakpastian. Angka 

ketidakpastian besarnya bergantung dari perkiraan waktu dari a dan b. dan 

parameter yang menjelaskan ini disebut dengan standar deviasi dan varians. 

Berdasarkan ilmu statistik, angka deviasi standar adalah 1/6 dari rentang distribusi 

(b-a) atau bila ditulis sebagai rumus menjadi: 

Deviasi Standar Kegiatan 

S = (  ) (b-a) 

Varians Kegiatan  
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V(te) = S2 = (( ) (b-a))2 

Tabel 2.2 : Kegiatan A dan B dengan te sama besar = 6  

Kegiatan 

Kurun Waktu Paling 

Mungkin 

(m) 

Kurun Waktu 

Yang Diharapkan 

(te) 

Optimistik 

(a) 

Pesimistik 

(b) 

A 

B 

4 

2 

10 

14 

5,5 

5,0 

6 

6 

 

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kegiatan yang memiliki angak te 

yang sama besar yaitu 6 dalam satuan waktu (lihat tabel 2.2), bila angka dari 

waktu a dan b menunjukkan hasil yang berbeda maka besarnya standar deviasi 

dan varian akan dikaji kembali. 

Kegiatan A 

 te  =  

 S  = (𝑏 − 𝑎) = 1,0 

 V(te) = (1,0)2 = 1,0 

Kegiatan B 

 te  =  

 S  = 2 

 V(te) =(  )2 = 4 

Contoh perhitungan diatas bisa dilihat bahwa angka te yang sama tidak menjamin 

derajat waktu ketidakpastian yang sama pula. Dari kegiatan diatas rentang waktu 

yang berbeda menjadi pemicu yang mengakibatkan hasil dari derajat 

ketidakpastian beda. Rentang waktu kegiatan A (10 – 4 = 6) jauh berbeda 
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dibanding B (14 – 2 = 12). Gambar 2.6 memperlihatkan bila contoh diatas 

disajikan dengan grafik. 

 

Gambar 2.6 : Derajat ketidakpastian berbeda meskipun memiliki angka te yang 

                sama besarnya 

2.5.8 Deviasi Standard an Varian Peristiwa V ( TE ) 

Sebagaimana halnya dengan titik waktu terjadinya peristiwa (event time). 

Menurut J. Moder (1983) Berdasarkan teori “Central Limit Theorem” maka kurva 

distribusi peristiwa atau kejadian (event time distribution time) bersifat simetris 

disebut Kurva Distribusi Normal. 

Berikut ini beberapa sifat dari kurva distribusi normal : 

 Seluas 68 persen arena dibawah kurva terletak dalam rentangg 2S. 

 Seluas 95 persen arena dibawah kurva terletak dalam rentangg 4S. 

 Seluas 99,7 persen arena dibawah kurva terletak dalam rentangg 6S. 
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Berikut ini adalah rumus untuk menghitung varians kegiatan V (te), baik 

secara keseluruhan proyek dan millestone : 

1.  (TE)- 4 = (TE)- 1 + te(1-2) + te(2-3). 

2. V(TE) pada saat proyek mulai = 0. 

3. V(TE) jika tidak ada penggabungan antar rangkaian kegiatan maka peluang 

kegiatan yang berlangsung akan sama besar dengan V(TE) kegiatan yang 

sebelumnya ditambah V(te) kegiatan tersebut. 

V(TE)-2 = V(TE)-1 + V(te)1-2 

4. Akan diperoleh total V(TE) perhitungan perkiraan waktu terpanjang dan 

nilai varians terbesar jika kegiatan-kegiatan digabung.  

Masukkan factor dari standar deviasi dan varians untuk meninjau jalur 

kritis dan peristiwa proyek selesai agar bisa di indentifikasi. Untuk ilustrasi 

perhitungan missal suatu proyek yang terdiri 7 kegiatan seperti tertera pada 

gambar 2.4 digambar lagi menjadi 2.9 standar deviasi dan varian dimasukkan. 

 

Gambar 2.7 : Jaringan kerja dengan te dan v pada masing-masing kegiatan 
sesuai tabel. 

Menghitung Varians (V) dan Deviasi Standar (S) 

 S = (1/6) (b – a ) 

 V = S2 
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Diambil jalur kritis dari perhitungan sebelumnya yaitu 1-2-4-6-7 dengan total 

waktu : 

 (TE)-7  = V(TE) – 1 + te (1-2) + te (2-4) + te (4-6) + te (6-7) 

  = 0 + 4 + 7 + 8 + 2 = 21 

V(TE)-7 = V(TE) -1 + V(te)1-2 + V(te)2-4 + V(te)4-6 + V(te)6-7 

  = 0 + 1,00 + 1,76 + 0,43 + 0,10 = 3,29 

Dengan total varians V(TE) = 3,29 maka deviasi standar S = √3,29 = 1,81 atau 3S 

= 5,43. Jadi, diperolah angka untuk titik peristiwa selesainya proyek yaitu pada 

hari ke-21 (bila hari dipakai sebagai satuan waktu) dengan besar rentang 3S 

peristiwa 7 adalah = 5,43 atau dengan kata lain, kurun waktu penyelesaian proyek 

adalah 21 ± 5,43 hari.. 

2.5.9 Target Selesainya Jadwal ( TD ) 

 Pada penyelenggaraan proyek, sering dijumpai sejumlah tonggak 

kemajuan (milestone) dengan masing-masing target jadwal atau tanggal 

penyelesaian yang ditentukan. Pimpinan proyek atau pemilik acapkali 

menginginkan suatu analisis untuk mengetahui kemungkinan atau kepastian untuk 

mencapai target jadwal tersebut. Hubugan antar waktu yang diharapkan (TE) 

dengan target T(d) pada metode PERT dinyatakan dengan z dan dirumuskan 

sebagai berikut : 

Deviasi z = 
 ( )

 

 Sebagai ilustrasi misal ditentukan target penyelesaian pada hari Td = 20, 

kemudian ingin diketahui sejauh mana target tersebut dapat dicapai. 

Dihitung z : 

 z = 
 ( )

 = 
, ,

,
=

,

,
 = - 0,55 
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 Dengan angka z = -0,55 (lihat table yang terlampir pada apendik I) 

diperoleh angka “probabilitas” sebesar 0,29. Hal ini berarti kemungkinan 

(probability) proyek selesai pada target Td = 20 sebesar 29,0 persen. Perlu 

ditekankan disini bahwa dalam menganalisis kemungkinan diatas dikesampingkan 

usaha-usaha tambahan guna mempercepat penyelesaian pekerjaan, misalnya 

dengan penambahan sumberdaya. Dengan diketahui indikasi berapa persen 

kemungkinan tercapainya target jadwal suatu kegiatan, maka hal ini merupakan 

informasi yang penting bagi pengelola proyek untuk mempersiapkan langkah-

langkah yang diperlukan. 

 

 




