
 

34 

BAB III 

METODE PERHITUNGAN 

3.1.  Lokasi penelitian 

Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan 

Gerbang Tol Probolinggo Timur, berada di Kecamatan Leces Kabupaten 

Probolinggo. Lokasi penelitian seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

Google Maps 2018 

 

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam proyek Pembangunan 

Gerbang Tol Probolinggo Timur sebagai erikut: 

Pemilik Proyek : PT. Waskita Karya 

Konsultasn Perencana : PT. Virama Karya 

Kontraktor Pengawas : PT. Virama Karya 

Kontraktor Pelaksana : PT. Melritz Jabbar Mandiri 

Masa Kerja : 120 Hari Kerja (Mei 2018 – Agsutus 2018) 
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3.2. Metode Perhitungan 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan  meneliti studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian 

tentang status sebuah subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Penelitian ini memiliki 

tujauan  untuk memberi gambaran umum secara lebih detail mengenai karakteristik 

dari suatu kasus kemudian dari kasus tersebut akan diubah menjadi suatu hal yang 

umum. 

3.3. Data yang digunakan 

Adapaun 2 jenis data penunjang yang digunakan pada penelitian ini. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer atau data pokok adalah data asli yang diperoleh dari pihak 

pertama. Data primer didapat dengan cara wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan dalam pelaksanaan proyek didalam mendapatkan data tersebut terkait 

hal komponen biaya dan yang menyebabkan keterlambatan proyek. 

3.3.2 Data sekunder 

Data sekunder atau data penunjang adalah data yang perlu dicari, 

dikumpulkan lalu diolah. Data sudah tersedia dan diperoleh dari pihak terkait. Data 

sekunder yang digunakan  adalah meliputi: 
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a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RAB adalah data yang digunakan sebagai data untuk mengetahuii besaran 

biaya proyek tersebut. 

b. Kurva S 

Adalah data yang dibutuhkan sebagai acuan variabel waktu. Kurva S 

dibutuhkan untuk mengetahui durasi masing-masing setiap item pekerjaan dan 

mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 

c. Daftar analisa harga satuan upah yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Provonsi Jawa Timur. 

d. Laporan mingguan proyek yang berisi kemajuan dan jumlah pekerja. 

3.4. Prosedur Penelitian 

Suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan 

urutan yang jelas dan teratur. Sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai 

dengan harapan. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam 

beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

Langkah 1 : Merumuskan Masalah 

Pada tahap awal ini, langkah yang dilakukan trerlebih dahulu adalah merumuskan 

permasalahan yang terjadi pada proyek konstruksi. Seperti contohnya 

pembengkakan biaya proyek yang disebabkan oleh adanya keterlambatan 

pelaksanaan, 

Langkah 2 : Studi Pustaka 
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Langkah berikutnya adalah mencari literatur yang dapat digunakan sebagai bahan 

dan acuan dalam pengambilan data dan penelitian uuntuk mengembangkan konsep 

analisa percepatan pekerjaan. 

Langkah 3 : Pengumpulan Data 

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan seluruh data sekunder yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian dari pelaksana. Data penelitian tersebut meliputi : 

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

b. Kurva S 

c. Daftar Harga Satuan Upah 

d. Laporan mingguan 

Untuk mendukung penelitian ini perlu dilakukan wawancara langsung dengan 

pihak kontraktor di lapangan. 

Langkah  4 : Analisis Data 

Menganalisa durasi normal dan biaya normal, dimana  keduanya diperoleh dari 

pengumpulan data. Pelaksanaan percepatan terhadap durasi dilakukan pada kondisi 

normal dan percepatan untuk menghindari denda dengan menggunakan 

alternatif sebagai berikut: 

a. Penambahan jam kerja (Cara 1) 

Salah satu strategi untuk mempercepat durasi pekerjaan adalah dengan menambah 

jam kerja (lembur) dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Waktu kerja normal di 

lapangan adalah 8 jam (dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 17.00 dengan jam 

istirahat pada pukul 12:00-13:00). Cara ini dilakukan dengan menambahkan 4 jam 
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kerja. Namun dengan catatan, bahwa semakin lama penambahan jam lembur makan 

akan menimbulkan penurunan produktivitas tenaga kerja. 

Koefisien pengurangan produktivias dapat dihitung dengan menggunakan 

grafik sebagai indikasi menurunnya tingkat produktivitas karena kerja lembur. 

Perhitungan penurunan produktivitas yang diakibatkan penambahan jam kerja 

lembur untuk 4 jam adalah sebagai berikut : 

Selisih indeks produktivitas = 1,4 - 1,3 

= 0,1 

Di mana selisih nilai indeks produktivitas sebesar 0,1 dalam setiap jamnya. 

Perhitungan untuk lembur 4 jam adalah : 

Penurunan prestasi kerja = 0,1 x 4 jam = 0,4/jam 

Presentase penurunan = 0,4 x 100% = 40% 

Koefisien pengurangan produktivitas akibat kerja lembur selama 4 jam : 

= 100% – 40% 

= 60% = 0,6 

Untuk selanjutnya koefisien pengurangan produktivitas akibat kerja lembur dapat 

dilihat pada Tabel . 1 
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Tabel 3.1 . Koefisien pengurangan produktivitas 

 
 

Adapun beberapa langkah dalam melakukan crashing program pada 

Cara  1 adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung produktivitas harian pekerja 

2) 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
 .................................................... (1) 

3) Menghitung produktivitas per jam 

= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛

8 𝐽𝑎𝑚
.................................................... (2) 

4) Menghitung harian sesudah crash produktivitas 

= (8 jam x produktivitas setiap jam) + (a x b x produktivitas 

 setiap jam) ........................................................................... (3) 

a    = jumlah jam lembur b = koefisien penurunan produktivitas kerja 

lembur 

5) Menghitung crash duration 

 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
 ............................. (4) 

Produktivitas Harian Sesudah Crash 

6) Menghitung biaya tambahan pekerja 

A B C = A*B D E=100%-D

1 0,1 0,1 10 0,9

2 0,1 0,2 20 0,8

3 0,1 0,3 30 0,7

4 0,1 0,4 40 0,6

Jam Kerja 

Lembur (jam)

Penurunan Index 

Produktivitas

Penurunan 

Prestasi Kerja 

(Per jam)

Presentase 

Penurunan Prestasi 

Kerja (%)

Koefisien 

pengurangan 

produktivitas
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Mengacu kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004  yang menjelaskan bahwa 

upah penambahan kerja bervariasi, untuk penambahan upah pekerja satu jam 

pertama, pekerja berhak mendapatkan upah 1,5 kali upah perjam waktu normal dan 

untuk penambahan jam kerja berikutnya  pekerja mendapatkan 2 kali upah perjam 

dari upah waktu normal. 

Adapun perhitungan biaya tambahan untuk pekerja dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

- Normal ongkos pekerja per hari 

 = produktivitas harian x harga satuan upah pekerja ................ (5) 

- Normal ongkos pekerja per jam 

 = produktivitas per jam x harga satuan upah pekerja ............ (6) 

- Biaya lembur pekerja 

= 1,5x upah sejam normal unuk jam kerja lembur pertama + 2n x upah 

sejam normal untuk jam kerja lembur berikutnya ......... (7) n = jumlah 

penambahan jam kerja berikutnya 

- Crash cost pekerja setiap hari 

= normal ongkos harian + biaya lembur pekerja        .................(8) 

- Crash cost total 

= crash cost per hari x crash duration ............................(9) 

7) Menghitung Cost Slope 

= 
𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑠𝑡 – 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 ............................ (10)  

b. Penambahan jumlah Tenaga Kerja (Cara 2) 
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Strategi yang dilakukan berikutnya  untuk mempercepat durasi proyek adalah 

dengan menambah jumlah tenaga kerja.  Tenaga kerja yang ditambah adalah 

pekerja dan tukang. Langkah-langkah dalam melakukan crashing program pada 

skenario 2 sebagai berikut : 

1) Menghitung produktivitas harian dengan menggunakan persamaan (1) 

2)  Menghitung produktivitas sesudah crashing 

= 

3) Menghitung crash duration dengan menggunakan persamaan (4) 4) 

Menghitung biaya tambahan pekerja 

Adapun perhitungan biaya tambahan pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

- Upah kerja harian normal menggunakan persamaan (5) 

- Upah kerja harian setelah crashing 

= prod.harian crash x harga satun upah setelah crashing .......... (12) 

- Menghitung crash cost 

= upah kerja harian setelah crashing x crash duration ...............(13) 

5) Menghitung Cost Slope menggunakan persamaan (9) 

Langkah  5 : Penerapan metode Time Cost Trade Off 

Setelah didapat nilai cost slope dari setiap kegiatan, maka dilakukan 

selanjutnya penekanan (kompresi) terhadap durasi proyek pada semua aktivitas 

yang berada pada lintasan kritis dan dimulai dari aktivitas yang mempunyai cost 

slope terendah. 

Langkah 6 : Pembahasan 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ

Total tenaga kerja normal
.. (11) 
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Dari kedua alternatif percepatan diatas setelah dilakukan crash program 

maka diperoleh masing- masing total keseluruhan durasi proyek setelah dipercepat 

dan direct cost. Hasil yang diperoleh adalah waktu optimal dan biaya optimal.  

Biaya langsung (direct cost) akan membengkak  karena durasi yang lebih cepat dari 

sebelumnya. 

Langkah 7 : Membandingkan antara biaya percepatan dengan besarnya 

denda. 

Pada langkah ini menghitung perbandingan antara biaya akibat percepatan 

durasi pada kondisi normal menggunakan metode time cost trade off dengan 

membayar uang denda akibat keterlambatan pada pelaksanaan proyek. 

Langkah 8 : Kesimpulan dan Saran 

Tahap akhir pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan 

berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan merupakaan jawaban atas 

rumusan masalah penelitian.  
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3.5. Diagram Alir Perhitungan 

 

Mulai 

Pengumpulan Data 

RAB, Kurva S, Time Schedule 

Analisis Data Time Cost Trade Off 

Penerapan Time Cost Trade Off 

Cara 1 
Penambahan Jam 

Kerja 

Cara 2 
Menambahan Tenaga 

Kerja 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Menghitung waktu yang diperlukan untuk mengejar  

ketertinggalan proyek 

Menghitung tambahan biaya untuk dapat 

menyelesaikan proyek agar tepat waktu 

Perumusan Masalah 

Tinjauan Pustaka 


