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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Manajemen Proyek 

Proyek memiliki definisi suatu rangkaian kegiatan sementara yang sudah 

ditetapkan awal mulai pekerjaannya hingga waktu penyelesaiannya.Proyek 

merupakan suatu kegiatan yang kompleks, tidak terjadi rutin, dan dibatasi oleh 

adanya waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi yang telah  dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. (Nurhayati, 2010). 

Manajemen proyek adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan (knowledges), 

keterampilan (skills), alat (tools) dan teknik (techniques) dalam setiap kegiatan 

proyek untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan proyek. Manajemen proyek 

dilaksanakan melalui penerapan dan hubungan tahapan proses manajemen proyek 

yaitu gagasan, perencanaan, pelaksanaan, memantau dan kontrol, serta akhirnya 

penutupan keseluruhan proses proyek tersebut. Dalam pelaksanaan di lapangan, 

setiap kegiatan proyek selalu bertemu dengan kendala yang sifatnya saling 

mempengaruhi atau biasa disebut juga sebagai segitiga project constraint yaitu 

biaya, waktu serta kualitas. Di mana keseimbangan dari  ketiga konstrain tersebut 

akan menentukan bagaimana  kualitas sebuah proyek. Perubahan terhadap satu atau 

lebih faktor tersebut akan mempengaruhinya setidaknya satu faktor lainnya. Untuk 

itu dibutuhkan suatu pengaturan yang baik, sehingga perpaduan antara ketiga faktor 

tersebut sesuai dengan yang diinginkan. (Santosa, 2013). 
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2.2. Penjadwalan Suatu Proyek 

Penjadwalan atau schedulling adalah pengaturan waktu yang tersedia 

untuk melaksanakan setiap pekerjaan dalam rangka untuk menyelesaikan suatu 

proyek hingga tercapai hasil yang  optimal dengan mempertimbangkan seluruh 

keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi. (Husen, 2011). Hasil perencanaan 

tersebut dapat menyampaikan segala informasi mengenai jadwal rencana, 

kemajuan, dan memberikan catatan kinerja dari sumber daya, besaran biaya, 

penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan material serta memberikan informasi 

rencana durasi dan kemajuan penyelesaian. Ada banyak metode untuk mengatur 

penjadwalan proyek, antara lain: 

a. Metode Bagan (Grant Chart) 

Penemu Barchart adalah Gantt dan Fredick W. Tayor dalam bentuk bagan 

balok, dengan panjang balok digambarkan sebagai informasi dari durasi setiap 

kegiatan. Diagram batang terdiri atas sumbu y yang menggambarkan kegiatan 

atau paket kerja dari lingkup proyek, sedangkan sumbu x menggambarkan 

satuan waktu dalam satuan hari, minggu, dan bulan sebagai durasinya (Husen, 

2011). 

b. Kurva S (Hannum Curve) 

Kurva S dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan suatu  proyek 

berdasarkan kegiatan, waktu serta bobot pekerjaan yang tuangkan menjadi 

presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kurva S adalah 

penggambaran kemajuan kerja (bobot dalam %) kumulatif pada sumbu y 

(vertikal) terhadap waktu pada sumbu x (horizontal). Untuk menentukan bobot 



7 

 

 

suatu pekerjaan, pendekatan yang dilakukan adalah berupa perhitungan 

prosentase berdasarkan biaya setiap item pekerjaan dibagi nilai anggaran 

(Husen, 2011). 

Kurva S dalam proyek membarikan gambaran tentang informasi kemajuan 

proyek. Kemajuan proyek ini dapat diketahui dengan cara membandingkan 

kurva rencana dan kurva aktual pelaksanaan di lapangan. 

 
Gambar 2.1 Kurva S (Husen, 2011) 

c. Metode Networking (Jaringan Kerja) 

Jaringan kerja merupakan gambaran dari diagram alir dari urutan, hubungan 

dan ketergantungan dari seluruh aktivitas yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan proyek. Jaringan kerja menggambarkan seluruh kegiatan-

kegiatan proyek yang harus dilaksanakan, menentukan urutan kegiatan yang 

logis, mengatur ketergantungan antar kegiatan, waktu kegiatan melalui 

lintasan kritis. Untuk membuat perencanaan jaringan dan menentukan 

lintasan kritis pada setiap aktivitas kegiatan proyek konstruksi dapat  
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menggunakan software Microsoft Office Project dengan berbagai versi. 

Dimulai dari pengaturan pada penanggalan kemudian memasukkan durasi 

dan prodessor setiap kegiatan, kemudian dapat diketahui dimana lintasan 

kritis yang nantinya akan diidentifikasi dalam perhitungan (cost slope) atau 

kenaikan biaya akibat percepatan. 

d. Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) 

Dalam pelaksanaannya diagram fishbone digunakan untuk mencari sebab dari 

suatu masalah atau penyimpangan yang terjadi. Nama lain diagram ini adalah 

diagram Ishikawa mengacu pada nama tokoh yang merintis diagram ini pada 

tahun 1943 yaitu Profesor Kaoru Ishikawa dari Jepang. Diagram tulang ikan 

(Fishbone) menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan 

hubungan antara sebab akibat suatu masalah, maka dari itu diagram ini 

disebut juga  disebut juga dengan “Diagram Sebab Akibat” (cause effect 

diagram). Dikatakan diagram fishbone karena memang berbentuk mirip 

dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Dampak 

atau akibat dituliskan sebagai kepala sedangkan tulang ikan diisikan oleh 

sebab-sebab yang dihasilkan sesuai dengan pendekatan permasalahannya. 

Langkah-langkah penggunaan diagram fishbone : 

1) Menggambarkan garis lurus arah horizontal dengan tanda panah pada 

ujung kanan dan sebuah kotak di depannya yang diisi masalah yang 

akan diteliti. 

2) Menuliskan seluruh penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan ke 

arah garis panah utama. Kemudian menentukan apa saja penyebab kecil 
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yang menjadi penyebab utama dan menghubungkannya dengan 

penyebab utama. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyebab 

keterlambatan diantaranya  material (bahan), method (metode atau 

proses), machine (mesin atau teknologi), man (manusia), dan 

environment (lingkungan) yang dapat dilihat pada Gambar 

 
Gambar 2.2. Analisis penyebab kecil dengan fishbone 

Penggunaan diagram tualang ikan atau  fishbone dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisa permasalahan dan  keterlambatan durasi pekerjaan pada 

setiap pekerjaan yang diamati. 

e. Metode Crash Duration 

Dalam penyusunan schedule suatu proyek konstruksi biasanya tidak 

langsung dihasilkan suatu schedule yang ideal, salah satu tujuan penyusunan 

schedule adalah menghasilkan schedule yang realistis berdasarkan estimasi yang 

wajar.Banyak terjadi penetapan durasi suatu proyek ditetapkan oleh pemilik proyek 

tanpa mempertimbangkan jenis kegiatan dan kompleksnya pekerjaan. Hal ini 



10 

 

 

membuat para scheduler melakukan penyesuaian durasi dari tiap pekerjaan agar 

dapat memenuhi permintaan pemilik proyek, sehingga dapat menghasilkan 

schedule yang tidak efisien dan kadangkadang tidak realistis, seperti terjadinya shift 

dalam pelaksanaan kerja, kerja lembur atau mengerahkan tenaga kerja 

dalamkelompok yang besar. Proses crashing adalah dengan mereduksi suatu 

pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Crashing 

adalah suatuproses yang disengaja, sistematis dan analitikdengan cara melakukan 

pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada 

kegiatan yang berada dijalur kritis. Proses crashing dengan cara melakukan 

perkiraan dari variable cost dalam menentukan pengurangan durasi yang 

maksimal dan paling ekonomis dari suatu kegiatan yang masih mungkin untuk 

direduksi. 

2.3. Biaya proyek 

Setiap proyek membutuhkan berbagai macam sumber daya diantaranya 

tenaga kerja atau sumber daya manusia, bahan, metode, dan peralatan. Berbagai 

kebutuhan ini akan mempengaruhi pembiayaan proyek dan pendapatan proyek. 

Keseluruahn biaya yang dikeluarkan untuk setiap durasi dan waktu adalah biaya 

langsung dan tak langsung. 

2.3.1. Biaya Langsung 

Biaya langsung akan menjadi biaya normal jika pelaksana menggunakan 

metode secara efisien dalam waktu normal proyek. Durasi waktu yang 

terlambat akan menyebabkan pengeluaran biaya lebih besar apabila 
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dibandingkan dengan biaya waktu normal. Keseluruhan waktu dari semua 

kegiatan dalam suatu  proyek akan menunjukkan total biaya langsung untuk 

keseluruhan suatu proyek (Santosa, 2013). Adapun komponen biaya langsung 

terdiri dari: 

a. Biaya material 

Material adalah bagian terpenting dalam sebuah proyek. Biaya yang 

dikeluarkan untuk sebuah proyek sangat besar. Setiap kota memiliki standar 

biaya trsendiri dan belalu berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan harga 

ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dimana distribusi barang 

mempengaruhi harga barang. 

b. Biaya alat kerja 

Dalam setiap proyek, kebutuhan alat kerja menjadi pertimbangan awal 

sebelum melaksanakan pekerjaan. Terdapat pilihan untuk sewa alat ataupun 

membeli alat secara langsung. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan dan 

menyesuaikan analisa akan menkan biaya produksi. 

c. Biaya tenaga kerja 

Upah tenaga kerja setiap daerah berbeda, hal ini mengacu kepada peraturan 

yang telah ditetapkan oleh dinas terkait di daerah tersebut. Upah yang 

dibayarkan kepada pekerja sudah termasuk biaya jaminan kesehatan untuk 

tenaga kerja yang dibayarkan oleh pengusaha. 

2.3.2. Biaya Tak Langsung 

Biaya tak langsung adalah biaya diluar kegiatan pembangunan sebuah 

pekerjaan tetapi biaya ini dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Bila 
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proyek berjalan tidak sesuai dengan rencana dan pekerjaan tertunda maka biaya 

tidak langsung akan membengkak, sehingga secara tidak langsung akan 

memberikan dampak kerugian bagi kontraktor. Menurut Widyatmoko (2008), 

komponen biaya tidak langsung tersebut meliputi:  

a. Biaya Overhead 

Biaya overhead adalah anggaran operasional yang menunjang 

setiap pelaksanaan pekerjaan selama proyek berlangsung. Biaya ini 

dikeluarkan untuk fasilitas sementara, operasional petugas, biaya 

untuk K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).  

b. Biaya Tidak Terduga 

Biaya tidak terduga adalah biaya yang dikeluarkan untuk kejadian-kejadian yang 

memungkinkan akan terjadi ataupun tidak terjadi.  

c. Keuntungan atau Laba 

Keuntungan untuk kontraktor yang direkomendasikan dalam setiap kontrak kerja 

pada umumnya adalah sebasar 10%. Selain itu, bergantung pada besarnya resiko 

yang dihadapi pada pekerjaan tersebut, semakin besar resikonya maka akan 

semakin besar pula keuntungan yang ditetapkan. Bagi kontraktor, keuntungan 

dipengaruhi oleh seberapa besar efesiensi yang dapat dilakukan kontraktor yang 

bersangkutan dengan tidak mengurangi kualitas, spesifikasi dan waktu pelaksanaan 

proyek.  Pengeluaran biaya tidak langsung akan terus berlanjut seiring dengan 

berjalannya proyek. Semakin proyek berjalan mundur, maka akan semakin besar 

biaya tidak langsung yang akan deikeluarkan. 

2.4. Manajemen Sumber Daya Manusia 
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Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen 

yang berarti suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia 

di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang 

diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh 

personil/pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang 

diinginkan. Sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal karena 

ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya manusia. Berbagai perubahan 

mendasar di lingkungan bisnis telah menyebabkan pergeseran dalam urutan 

pentingnya manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan fungsi sumber daya 

manusia (SDM). Departemen SDM diberi kesempatan mengambil peranan penting 

dalam tim manajemen.  

Hal ini terjadi karena fungsi SDM sedang berubah menjadi fungsi manajemen 

yang penting. SDM merupakan aset paling berharga dalam perusahaan, tanpa 

manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat mengahasilkan laba atau 

menambah nilainya sendiri. Manajemen SDM didasari pada suatu konsep bahwa 

setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber 

daya bisnis. Manajemen Sumber Daya Manusia –untuk selanjutnya disebut MSDM 

berkaitan dengan kebijakan dan praktik-praktik yang perlu dilaksanakan oleh 

manajer, mengenai aspek-aspek SDM dari Manajemen Kerja. 

2.4.1. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Handoko (1987, h 53) perencanaan SDM merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan 

bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan tanaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-

kondisi tersebut. Pandangan umum ini mengandung arti bahwa ada empat kegiatan 

yang saling berhubungan, yang membentuk sistem perencanaan SDM yang terpadu 

(integrated): persediaan sumber daya menusia, rencana-rencana untuk 

memperbesar jumlah individu-individu yang “qualifed”, dan berbagai prosedur 

pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada system. 

2.4.2. Proses Perencanaan SDM 

Proses perencanaan SDM untuk masa kini dan masa datang sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal 

perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki 

batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar/berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan 

promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, 

cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketertgantungan (interdependent) 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu 

Negara dengan Negara lain. Begitu rentannya organisasi/perusahaan yang hidup 

dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan SDM 

mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan diwujudkan. 

Rangkaian pelaksanaan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana 

strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut Hadari 

Nawawi, 1997:144 adalah sebagai berikut:  

1. Dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi/perusahaan 

akan melakukan:  
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a) Menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang 

(5-10 tahun) atau lebih di masa mendatang.  

b) Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam 

rencana strategi dengan perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa 

mendatang.  

c) Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif 

tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan 

selama satu tahun (tahunan) dengan menyediakan anggaran tertentu untuk 

dapat diwujudkan.  

2. Dalam kegiatan perencanaan SDM  

a) Pada tahap awal perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu 

berdasarkan komponenkomponen di dalam rencana strategi bisnis jangka 

panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan SDM 

antara lain (1) filsafat perusahaan, (2) laporan hasil penelitian tentang hal-

hal seputar lingkungan bisnis, (3) tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang 

akan dicapai, dan (4) hasil analisis SWOT perusahaan.  

b) Pada tahap selanjutnya hasil analisis isu digunakan sebagai masukan 

dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan 

perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM.  
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c) Hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara 

integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah 

perencanaan SDM.   

d) Secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis 

terhadap perencanaan 

2.4.3. Model Perencanaan SDM 

Dalam implementasai organisasi, setelah sebelumnya dilakukan 

penyesuaian atau pengintegrasian rencana, maka secara operasional perencanaan 

SDM harus mampu menterjemahkan setiap program yang akan dilakukannya dan 

meyakinkan bahwa semua rencana SDM tidak akan saling berbenturan dengan 

perencanaan bisnis secara keseluruhan. Proses perencanaan SDM pada tingkat ini 

merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari 

sisi kaualitas maupun kuantitasnya. Sedikitnya terdapat empat aspek dalam 

perencanaan SDM masing-masing sebagai berikut:  

1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees).  

2. Identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi (human resource audit).  

3. Analisis keseimbangan penawaran dan permintaan (demand and suplay 

analysis)  

4. Program aksi (action program).  

Membuat proyeksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena berbagai 

alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindak ke perusahaan lain, dan 
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promosi jabatan merupakan inti dari program perencanaan SDM. Untuk melakukan 

proyeksi guna mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam masa waktu 

tertentu harus menggunakan teknik atau metode terukur sehingga diperoleh data 

yang handal (valid) sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Sedikitnya 

ada dua teknik sederhana dalam menetukan jumlah kebutuhan SDM, yaitu (1) 

teknik indeksasi, dan (2) ekstrapolasi. Teknik indeksasi dan ekstrapolasi ini 

sebenarnya bagian dari metode trend yang lebih bersifat kuantitatif.   

2.5. Manajemen Waktu Dalam Proyek 

Tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek 

berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu 

dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas 

produk/servis/hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk 

menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam 

meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah 

kegiatan dan kompleksitas proyek yang cendrung bertambah.. Metode diagram 

balok (bar chart) dan analisis jaringan kerja (network analysis) dapat digunakan 

untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan 

proyek secara sistematis dan analitis. 

Manajemen waktu proyek, adalah tahapan mendefinisikan prosesproses yang 

perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar 

proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya 

serta penjagaan kualitas produk/servis/hasil unik dari proyek. 
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Kagiatan manajemen waktu proyek berapa pada fase planning meliputi 

(Mendefinisikan Aktivitas, Pengurutan Aktivitas, Estimasi Lama Aktivitas, dan 

Penyusunan Jadwal Proyek), dan juga pada fase controlling yang meliputi kegiatan 

Pengendalian Jadwal Proyek. 

2.5.1. Mendefinisikan Kegiatan Proyek 

Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas 

atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat 

mengacu pada WBS (Work Breakdown Structure) yang telah disusun sebelumnya 

pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam 

mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk 

memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk 

keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, 

waktu dan kebutuhan sumberdaya lain dapat disusun. Setelah mendefinisikan 

aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang 

merupakan detil dari WBS, detil deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan 

untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam 

menyusun urutan aktivitas. 

2.5.2. Diagram Jaringan Proyek (Project Network Diagram) 

Merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan 

aktivitas. Adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas - 

aktivitas proyek menggunakan AOA (activity-on-arrow) atau ADM (arrow 

diagramming mehod). Diagram jaringan proyek memiliki manfaat : 
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• Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar 

komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. 

• Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. 

• Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumberdaya 

• Metode yang umum digunakan : 

• Metode jalur kritis (CPM), Teknik evaluasi dan review proyek (PERT) 

dan  Metode Diagram Pendahuluan (PDM) 

2.5.3. Activity On Node (AON) 

Activity On Node ialah terminologi Manajemen Proyek yang umumnya 

diterapkan pada metode PDM. Kegiatan ditulis dalam kotak (Activity on Node-

AON) Anak panah hanya menjelaskan hubungan ketergantungan antara kegiatan-

kegiatan. 

 
Gambar 2.3 Kegiatan AON 

Tabel 2.1 : Simbol yang digunakan pada AON 

Kotak / 

(node)  
 Melambangkan aktifitas 

Setiap aktifitas harus 

memiliki nomor identifikasi 

unik;  
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Anak 

panah 

(arrow) 

 

 Panah-panah di dalam jaringan 

mengidentifikasikan pendahulu dan 

alurnya; 

Panah dapat bersilangan; Contoh : 

Setelah aktifitas Analisa Business 

Prosess SIM Kepegawaian selesai, 

maka aktifitas coding SIM 

kepegawaian baru bisa mulai 

dilaksanakan (finish to start) 

Anak 

panah 

terputus 

putus 

 
• 

• 

• 

Melambangkan kegiatan 

semu/dummy 

Kegiatan semu digunakan untuk 

membatasi mulainya 

kegiatankegiatan atau penghubung 

kejadian atau peristiwa. 

Perbedaan dummy dengan activity 

ialah bahwa dummy tidak 

mempunyai duration dan tidak 

memerlukan resources 

(manpower, equipment or material) 

 

Di dalam pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus 

diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan 

aktivitasnya.: 

• Jaringan biasanya dari kiri ke kanan; 

• Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai; 

• Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya; 

• Panah dapat bersilangan; 

• Dua aktivitas (node) yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada 

jadwal keseluruhan proyek, dihubungkan dengan panah pelengkap 

(dummy), biasanya digunakan pada AOA; 

• Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik; 

• Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang 

mendahuluinya; 
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• Looping (pemutaran balik) tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh 

ada; 

• Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan; 

• Pengalaman menyarankan jika ada beberapa point untuk memulai, satu node 

awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai; 

• Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. 

 

Gambar 2.4 Contoh penggunaan AON 

 

Tabel 2.2 Contoh penggunaan AON 

 

A tidak didahului oleh apapun. B (C) 

didahului oleh A (B). 

Y dan Z didahului oleh X 

Y dan Z dapat dimulai 

bersamaan jika dikehendaki. 

 

A B C 

X 

Y 

Z 
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J,K, dan L dapat 

dimulai bersamaan (pada dasarnya 

merupakan aktivitas paralel) tetapi 

J,K, dan L harus selesai sebelum M 

dimulai. 

Z didahului oleh X dan Y. 

AA didahului oleh X dan Y. 

 

 

 

 

2.5.4. Precedence Diagram Method (PDM) 

Precedence Diagram Method adalah metode jaringan kerja yang termasuk 

dalam klasifikasi AON (Activity On Node). Dalam Metode ini kegiatan dituliskan 

di dalam node yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panahnya 

sebagai penunjuk hubungan antara kegiatankegiatan yang bersangkutan. Dengan 

demikian dummy yang merupakan tanda penting untuk menunjukkan hubungan 

ketergantungan, di dalam PDM tidak diperlukan (Soeharto, 1995). 

Dalam PDM, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai 

tahapan dari proyek konstuksi dianggap diketahui dengan pasti. Selain itu juga 

hubungan antara jumlah sumber-sumber daya yang dipergunakan dan waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan proyek juga dianggap diketahui.  Seperti halnya 

metode jaringan kerja yang lain, dalam PDM juga terdapat bagian vital, yaitu 

J 

K 

L 

M 

X Z 

Y AA 
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analisis jalur kritis (critical path analysis). Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas 

yang tidak memiliki keleluasan dalam start time dan finish time. Dengan kata lain, 

aktivitas kritis adalah aktivitas yang tidak memiliki float time. Setiap aktivitas kritis 

harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adanya perubahan waktu 

pelaksanaan dari aktivitas kritis, percepatan atau perlambatan, akan mengakibatkan 

perubahan durasi proyek secara keseluruhan.  

2.5.5. Proses Penjadwalan Proyek dengan PDM 

Pada proses penjadwalan PDM, apabila terjadi kondisi keterbatasan sumber 

daya akan dilakukan penjadwalan ulang yang meliputi proses alokasi sumber daya 

dengan metode Resource Scheduling Method.   

Terdapat tiga aturan dalam proses alokasi sumber daya ini yaitu (Siswojo, 1981) :  

• Pengalokasian sumber-sumber menurut waktunya, yaitu dimulai pada hari 

pertama dan semua pekerjaan yang mungkin dijadwalkan, ini kemudian 

dilakukan pula untuk seterusnya.  

• Bila beberapa pekerjaan berkompetisi untuk sumber-sumber yang sama maka 

prioritas diberikan pada pekerjaan yang mempunyai slack paling sedikit. 

• Bila mungkin, pekerjaan yang tidak kritis dijadwalkan kembali, agar dapat 

membebaskan sumber-sumber untuk keperluan penjadwalan pekerjaan 

yang kritis. 

Sering dijumpai satu kegiatan memiliki hubungan konstrain dengan lebih dari 

satu kegiatan seperti ditunjukkan oleh Gambar dibawah ini atau suatu 

multikonstrain, yaitu dua kegiatan dihubungkan oleh lebih dari satu konstrain. 
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Sehingga dalam menyusun jaringan PDM, khususnya menentukan urutan 

ketergantungan, mengingat adanya bermacam konstrain di atas, maka lebih banyak 

faktor harus diperhatikan dibanding CPM. Faktor ini dapat dikaji misalkan dengan 

menjawab berbagai pertanyaan seperti berikut : 

• Kegiatan mana boleh mulai, sesudah kegiatan tertentu A selesai, berapa lama 

jarak waktu antara selesainya kegiatan A dengan mulainya kegiatan 

berikutnya. 

• Sebelum kegiatan tertentu B boleh mulai, dan berapa lama tenggang 

waktunya. 

• Kegiatan mana harus mulai sesudah kegiatan tertentu C mulai dan berapa 

lama jarak waktunya. 

Konstrain menunjukkan hubungan antar kegiatan dengan satu garis dari node 

terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua 

node. Karena setiap node memiliki dua ujung, yaitu ujung awal atau mulai = (S) 

dan ujung akhir atau selesai = ( F) , maka ada 4 macam konstrain, yaitu awal ke 

awal (SS), awal ke akhir (SF), akhir ke akhir (FF) dan akhir ke awal (FS).  

a) Finish-to-start 

 

Gambar 2.5 Contoh Finish-to-Start 

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu 

kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai FS(i-j) = a 
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yang berarti kegiatan (j) mulai a hari, setelah kegiatan yang mendahuluinya (i) 

selesai.  

Proyek  selalu menginginkan besar angka a sama dengan 0 kecuali bila dijumpai 

hal-hal tertentu, misalnya : 

• Akibat iklim yang tak dapat dicegah. 

• Proses kimia atau fisika seperti waktu pengeringan adukan semen. 

• Mengurus perijinan. 

b) Finish-to-finish 

 
Gambar 2.6. Contoh Finish-to-Finish 

Memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan 

selesainya kegiatan terdahulu. Atau FF (i-j) = c yang berarti suatu kegiatan (j) 

selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) selesai. 

Konstrain semacam ini mencegah selesainya suatu kegiatan mencapai 100%, 

sebelum kegiatan yang terdahulu telah sekian (= c) hari selesai. Besar angka c tidak 

boleh melebihi angka kurun waktu kegiatan yang bersangkutan (j). 

Dari Gambar diatas adalah sebagai contoh terlihat bahwa kegiatan (j) boleh 

mulai sembarang waktu, tetapi pada waktu kegiatan (i) selesai, harus masih ada 

porsi kegiatan (j) yang belum selesai. Jadi, misalkan selesainya kegiatan (i) 

terlambat, maka selesainya kegiatan (j) ikut terlambat. 

c) Start-to-start 
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Gambar 2.7. Contoh Start-to-Start 

Memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan 

mulainya kegiatan terdahulu. Atau SS (i-j) = b yang berarti suatu kegiatan (j) mulai 

setelah b hari kegiatan terdahulu (i) mulai.  Konstrain  semacam ini terjadi bila 

sebelum kegiatan terdahulu selesai 100 persen, maka kegiatan (j) boleh mulai. Atau 

kegiatan (j) boleh mulai setelah bagian tertentu dari kegiatan (i)  selesai. 

Besar angka b tidak boleh melebihi angka kurun waktu kegiatan terdahulu, 

karena per definisi b adalah sebagian dari kurun waktu kegiatan terdahulu. Jadi, di 

sini terjadi kegiatan tumpang tindih. 

d) Start-to-finish 

 

 
Gambar 2.8.Contoh Finish-to-Finish 

Menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya kegiatan 

terdahulu. Dituliskan dengan SF (i-j)= d, yang berarti suatu kegiatan (j) selesai 

setelah d hari kegiatan (i) terdahulu mulai. Jadi, dalam hal ini sebagian dari porsi 

kegiatan terdahulu harus selesai sebelum bagian akhir kegiatan yang dimaksud 

boleh diselesaikan.  

PDM memiliki simbol atau tanda agar memudahkan untuk dilakukan 

perhitungan. Adapun simbol yang digunakan untuk menghitung PDM 

d  = durasi kegiatan 
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ES = earliest start time = waktu terawal kegiatan dapat dimulai 

EF = earliest finish = waktu terawal  kegiatan dapat 

diselesaikan 

LS = latest start = batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa 

berakibat terlambatnya proyek selesai 

LF = latest finish = batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa 

berakibat terlambatnya proyek selesai 

 

Gambar 2.9. Contoh penerapan PDM 

2.6. Analisa Pertukaran Biaya dan Waktu (Time Cost Trade Off ) 

Dalam penyusunan schedule suatu proyek konstruksi biasanya tidak 

langsung dihasilkan suatu schedule yang ideal, salah satu tujuan penyusunan 

schedule adalah menghasilkan schedule yang realistis berdasarkan estimasi yang 

wajar. Hal ini membuat para scheduler melakukan penyesuaian durasi dari tiap 

pekerjaan agar dapat memenuhi permintaan pemilik proyek, sehingga dapat 

menghasilkan schedule yang tidak efisien dan kadangkadang tidak realistis, seperti 

terjadinya shift dalam pelaksanaan kerja, kerja lembur atau 
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mengerahkan tenaga kerja dalam kelompok yang besar. Proses crashing adalah 

dengan mereduksi suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu 

penyelesaian proyek. 

Time Cost Trade Off adalah suatu upaya agar dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat biaya. Hal in ditujukan agar memadatkan 

jadwal proyek agar meminimalisir biaya pelaksanaan proyek. 

Time cost trade off adalah suatu proses yang disengaja, sistematik, dan 

analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek 

yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Selanjutnya 

melakukan kompresi dimulai dari lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope 

terendah. Ervianto (2004). 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan proyek konstruksi terdapat berbagai 

pekerjaan, terutama dalam proyek gedung jenis kegiatan tersebut dapat mencapai 

puluhan, ratusan atau bahkan ribuan itemkegiatan. Kegiatan dalam suatu proyek 

dapat dipercepat dengan berbagai cara (Ervianto, 2004), yaitu : 

1. Mengadakan shift pekerjaan. Membagi jumlah tenaga kerja menjadi beberapa 

kelompok yang bekerja secara bergantian, yang bertujuan untuk meminimalisasi 

turunnya kemampuan tenaga kerja akibat kerja lembur 

yang terlalu lama. 

2. Memperpanjang waktu kerja (lembur) Kerja lembur adalah penambahan jam 

kerja dari waktu yang ditetapkan untuk setiap harinya. Perhitungan upah lembur 

tenaga kerja diIndonesia menunjuk kepada surat keputusan Menteri Tenaga Kerja 

No : KEP-72/MEN/84 tentang dasar upah lembur. 
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3. Dengan menggunakan alat bantu yang lebih produktif. 

4. Menambah jumlah pekerja. Dengan menambah jumlah pekerja, maka waktu 

pelaksanaan akan lebih singkat. Hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

a. Kapasitas lahan proyek untuk menampung sejumlah pekerja. 

b. Produktifitas pekerja, untuk besarnya nilai produktivitas dapat diperoleh 

dari pengalaman. 

c. Efektifitas dalam pengawasan tenaga kerja. 

d. Keamanan tenaga kerja. 

e. Biaya upah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja sangat berhubungan 

dengan nilai produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan waktu yang 

diperlukan. 

5. Dengan menggunakan material yang dapat lebih cepat penggunaannya. Hal yang 

perlu diperhatikan : 

a. Produktivitas alat tambahan tersebut. 

b. Perlu tidaknya tenaga ahli untuk menangani alat tersebut. 

c. Harga, biaya, dan perawatan. 

6. Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat. 
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Apabila metode pekerjaan yang sedang dilaksanakan kurang efisien, maka 

perubahan metode pelaksanaan pun bisa dilakukan sebagai solusi agar pengerjaan 

pekerjaan bisa lebih cepat dan sesuai dengan harapan 

Menurut Soeharto (1999) pada halaman 299, prosedur mempersingkat 

waktu diuraikan sebagai berikut: 

• Menghitung waktu efektif  penyelesaian proyek dan mengidentifikasi float 

dengan memakai kurun waktu normal. 

Hal ini ditujaukan agar dapat diketahui jadwal penylesaian sesuai jadwal 

sehingga nantinya dapat ditentukan jadwal untuk penyelesaian proyek. Jika 

proyek tepat waktu akan memberikan dampak positif untuk banyak pihak 

• Menentukan biaya normal setiap  kegiatan. 

Mengidentifikasi besar biaya agar anggaran biaya tetap terkendali sehingga 

tidak menimbulkan kelebihan biaya yang terlalu banyak. Maka perlunya 

mendata setiap pekerjaan agar didapat kebutuhan biaya yang terorganisir. 

• Menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan. 

Setiap kegiatan dalam sebuah proyek sebelumnya telah memiliki anggaran. 

Namun jika terdapat keterlambatan, maka akan menjadikan adanya biaya 

tambahan diluar anggaran yang telah direncanakan. Untuk itu perlu adanya 

penentuan biaya pada setiap item pekerjaan sehingga tidak menimbulkan biaya 

over-head. 

• Menghitung cost slope setiap komponen kegiatan. 
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Perhitungan Cost slope berguna untuk  kontrol terhadap besaran tambahan  

biaya langsung untuk mempercepat suatu aktivitas persatuan waktu. Sehingga 

tidak terjadi  

• Mempersingkat waktu kegiatan, dimulai dari kegiatan kritis 

yang mempunyai cost slope terendah. 

Dengan mempersingkat kegiatan kritis maka akan berdampak kepada kegiatan 

selanjutnya, maka pencapaian terhadap ketertinggalan durasi pada item 

pekerjaan berikutnya.  

• Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur kritis baru, 

maka percepat kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai kombinasi slope 

biaya terendah. 

Mempercepat kegiatan kritis yang memiliki kombinasi cost slope rendah akan 

memembeikan dampak terhadap durasi pekerjaan. Sehingga pada kegiatan 

yang memiliki cost slope rendah tidak akan bertabrakan durasinya dengan 

pekerjaan baru yang nantinya jika bertabrakan dapat menambah durasi proyek 

yang lebih lama lagi 

• Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai titik proyek 

dipersingkat. 

Jika terdapat pekerjaan belum selesai namun masih bisa diselesaikan tepat 

waktu, maka segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

agar tidak menumpuk pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan proyek. 

• Membuat tabel biaya versus waktu, digambarkan dalam bentuk grafik 

danhubungkan titik normal (biaya dan waktu normal), titik yang 
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terbentuksetiap kali mempersingkat kegiatan sampai dengan Titik 

Proyek 

Pembuatan tabulasi pembanding harga, pembuatan grafik akan memberikan 

gambaran waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap item 

pekerjaan yang harus diselesiakan untuk mengejar ketertinggalan. 

• Mempersingkat waktu sampai titik TPD (crash point). 

TPD merupakan batasan maksimum waktu proyek dapat dipersingkat. Jadi 

setiap item pekerjan perlu memperhitungkan TPD agar nantinya tidak 

mengulur waktu proyek sehingga dapat mengejar ketertinggalan durasi proyek.  

• Hitung biaya tidak langsung proyek dan gambarkan pada grafik di atas. 

Biaya langsung proyek adalah biaya yang sudah ditentukan dari awal, bersama 

dengan grafik dapat diperoleh besaran biaya yang dibutuhkan selama proyek 

jika berjalan lancar tanpa hambatan. 

• Jumlahkan biaya langsung dan biaya tak langsung untuk mencari biaya 

total sebelum kurun waktu yang diinginkan. 

Kombinasi biaya langsung dan tak langsung akan didapatkan biaya kegiatan 

selamaproyek berjalan, bisa dikatakan penjumlahan biaya langsung dan biaya 

tak langsung adalah berupa RAB yang sudah direncanakan sebelum proyek 

berjalan hingga selesainya proyek. 

• Periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu optimal yaitu 

kurun waktu penyelesaian proyek dengan biaya terendah. 
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Sebuah proyek dinyatakan berhasil jika mampu menyelesaikan semua 

pekerjaan secara tepat waktu tanpa ada pekerjaan yang tertinggal dengan 

memanfaatkan biaya produksi sebaik mungkin. 

Untuk melakukan percepatan proyek sangat diupayakan agar meminimalisir 

biaya tambahan. Hal in ditujukan agar biaya produksi dapat terkendali, sehingga 

dapat meminimalisir pengeluaran biaya apabila terjadi perubahan dursai kerja yang 

menyebabkan mundurnya jadwal. Perlu dicatat bahwa kompresi ini hanya 

dilakukan pada item pekerjaan yang memiliki lintasan kritis. 

 


