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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Penjadwalan 

Dalam buku Operations Management yang ditulis oleh William J 

Stevenson (2012) penjadwalan adalah kegiatan menetapkan waktu 

pengunaan peralatan, fasilitas, dan kegiatan manusia dalam suatu organisasi 

atau perusahaan.Penjadwalan pasti ada dalam sebuah perusahaan maupun 

organisasi. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur yang melakukan 

penjadwalan operasi, hal ini berarti penjadwalan dilakukan untuk 

mengembangkan para karyawan, peralatan, biaya, dan pemeliharaan.  

Dalam suatu hirarki pengambilan keputusan, keputusan penjadwalan 

adalah langkah terakhir pada proses transformasi sebelum adanya output. 

Banyak keputusan tentang system desain operasi yang telah dibuat sebelum 

keputusan penjadwalan. Seperti halnya kapasitas, desain barang  dan jasa, 

seleksi peralatan, pelatihan karyawan, dan perencanaan agregat. 

Penjadwalan harus ada  dan ditentukan oleh banyak keputusan lainnya. 

Pengertian Penjadwalan menurut Abrar Husen (2009), penjadwalan 

atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk 

melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu 

proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di 
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mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus 

dilakukan pada sumber daya yang terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk 

menyelasaikan suatu proyek. 

Penjadwalan bertujuan untuk mengalokasikan tenaga operator, 

penggunaan alat dan mesin produksi, serta urutan proses dalam pelaksanaan 

kegiatan produksi. Dalam buku Manajemen Operasi yang tulis oleh Eddy 

Herjanto (2009), tujuan penjadwalan adalah untuk meminimalkan waktu 

proses, waktu tunggu langganan, kapasitas persediaan, tenaga kerja, 

peralatan, dan penggunaan yang efisien dari fasilitas. Pelaksanaan 

penjadwalan jika dilakukan dengan tepat, maka kegiatan operasional dalam 

perusahaan akan lebih efisien. 

Menurut Bedworth dalam bukunya Rosnani Ginting (2009), 

mengidentifikasi beberapa tujuan dari aktivitas penjadwalan adalah untuk 

meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya, 

sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat 

meningkat. Selain meningkatkan penggunaan sumber daya penjadwalan 

juga digunakan untuk mengurangi persediaan barang setengah jadi (work-

in-process inventory) atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu 

dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas yang 

lain. Teori Baker mengatakan jika aliran kerja suatu jadwal konstan, maka 

antrian yang mengurangi rata-rata waktu alir akan mengurangi rata-rata 

persediaan barang setengah jadi.  
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Mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai 

batas waktu penyelesaian sehingga meminimasi biaya keterlambatan. 

Penjadwalan juga digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan 

keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang 

dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. 

Penjadwalan proyek adalah aktivitas untuk menentukan setiap tahap 

pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh 

proyek, yang meliputi jumlah tenaga kerja, biaya dan besarnya kebutuhan 

perbekalan untuk kegiatan tertentu dan yang berkaitan dengan kegiatan 

lainnya (Sofjan Assauri, 2016:55). Penjadwalan proyek mencakup dan 

meliputi urutan waktu pekerjaan dan pengaturan waktu untuk kegiatan 

proyek secara menyeluruh. Dalam penjadwalan proyek, seorang manajer 

proyek akan memutuskan berapa lama setiap pekerjaan proyek akan 

dilaksanakan. Penjadwalan proyek dapat digambarkan secara terpisah untuk 

tenaga kerja sesuai dengan keterampilan masing-masing seperti manajemen, 

teknisi dan pengadaan logistik.  

Teknik penjadwalan yang baik tergantung pada volume pekerjaan, 

pengoperasian, dan seluruh pekerjaan yang kompleks. Terdapat kriteria 

penjadwalan yang baik, yaitu: 

a. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diminimalisasi, harus evaluasi 

dengan menentukan rata-rata waktu penyelesaian tiap pekerjaan. 

b. Penggunaan fasilitas dapat dimaksimalkan dengan mengevaluasi 

penentuan presentase waktu utilisasi fasilitas. 
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c. Persediaan bahan dalam proses dapat diminimalsasi dengan cara 

mengevaluasi penentuan jumlah rata-rata tugas pekerjaan dalam sistem 

dengan persediaan dalam proses itu kuat. Semakin sedikit jumlah 

pekerjaan dalam sistem, maka akan dapat memperbesar tingkat 

persediaan. 

d. Waktu tunggu pengguna atau pelanggan dapat di minimalisasi dengan 

mengevaluasi penentuan jumlah rata-rata jumlah hari keterlambatan. 

2. Tujuan Penjadwalan 

Penjadwalan untuk meminimalkan waktu proses yaitu waktu tunggu 

langganan, dan tingkat persediaan. Penjadwalan juga bertujuan untuk  

penggunaan yang efektif dan efisien dari fasilitas, tenaga kerja, serta 

peralatan. Penjadwalan disusun dengan mempertimbangkan berbagai 

keterbatasan yang ada. 

Tujuan penjadwalan menurut Rosnani Ginting (2009), 

mengidentifikasikan beberapa tujuan dari aktivitas penjadwalan adalah 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu 

tunggunya, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan 

produktivitas dapat meningkat. 

b. Mengurangi persediaan barang setengah jadi (work-in-process 

inventory) atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu 

dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas 

yang lain. Teori Baker mengatakan jika aliran kerja suatu jadwal 
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konstan, maka antrian yang mengurangi rata-rata waktu alir akan 

mengurangi rata-rata persedian barang setengah jadi. 

c. Mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai 

batas waktu penyelesaian sehingga meminimasi biaya kelambatan. 

d. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas  

dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang 

mahal dapat dihindarkan. 

3. Jenis-jenis Penjadwalan 

Ginting (2009) memberi ulasan bahwa terdapat tiga tipe penjadwalan 

berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu : 

a. Penjadwalan jangka pendek (short-tem scheduller) 

Penjadwal ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses diantara 

proses-proses ready di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap 

terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus 

dijalankan. Perencanaan jangka pendek dibuat untuk jangka waktu 3 

bulan atau dapat diperpanjang. 

b. Penjadwal jangka menengah (medium-term scheduller) 

Penjadwal jangka menengah adalah menangani proses-proses 

swapping (Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori 

utama ke memori sekunder). Perencanaan jangka menengah atau 

aggregate planning ini berjangka waktu sekitar 3-18 bulan. 
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c. Penjadwal jangka panjang (long-term scheduller) 

Penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan 

memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah 

proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif (yaitu 

waktu proses, memori, perangkat I/O), program-program ini 

berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi (agar pemroses sibuk) 

selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Perencanaan jangka 

pajang yaitu perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu diatas 18 

bulan. 

4. Penjadwalan Proyek 

a. Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai 

permasalahannya. Proses monitoring serta updating selalu dilakukan 

untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis supaya alokasi 

sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan 

tujuan proyek. Secara umum, penjadwalan proyek mempunyai manfaat 

yaitu memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan/kegiatan 

mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir dari setiap 

pekerjaan.  

Penjadwalan proyek memberikan sarana untuk menilai 

kemajuan pekerjaan, menghindari pemakaian sumber daya yang 

berlebihan dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang 

ditetapkan dan merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. 



14 
 

 
 

Penjadwalan proyek yang efektif dapat menghasilkan penghematan 

biaya dan peningkatan produktivitas. Selain itu, penjadwalan yang 

efektif dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lain 

(Stevenson & Chuong, 2014). 

b. Proyek 

Proyek didefinisikan sebagai rangkaian tugas-tugas (kegiatan) 

yang berkaitan dan diarahkan menuju output yang besar. Seringkali 

proyek dalam suatu suatu waktu menjadi tantangan bagi manajer 

operasi. Orang-orang berkepentingan sangat tinggi. Jutuaan bahkan 

milyaran biaya yang dihabiskan karena  prencanaan proyek yang 

sangat buruk. Penundaan yang tidak perlu telah terjadi karena 

buruknya penjadwalan. Perusahaan banyak yang bangkrut karena 

buruknya pengendalian. 

Menurut Schwalbe (2006) dalam buku Manajemen Proyek 

Dimyati & Nurjaman (2016) bahwa proyek adalah usaha yang bersifat 

sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. 

Kemudian menurut Larson (2000) dalam buku Manajemen Proyek 

Dimyati & Nurjaman (2016), proyek adalah kegiatan kompleks, tidak 

rutin, dan usaha satu waktu yang dibatasi oleh waktu, anggaran, 

sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

Menurut Haming & Nurnajamuddin ( 2014), jadwal disusun 

untuk menjadi acuan penyelenggaraan proyek sekaligus sebagai 
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landasan pengawasan pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Bentuk 

jadwal yang paling awal diterapkan dalam manajemen proyek ialah 

Bagan Gantt (Gantt Chart). Bagan Gantt ini memiliki bentuk 

sederhana dan mudah untuk dibuat. Selain itu, juga banyak dipakai di 

level pelaksana proyek karena mudah dimengerti oleh tukanh dan 

tukang kepala (mandor). Dibalik kelebihannya, Bagan Gantt tidak 

dapat menunjukkan hubungan presidensi aktivitas. Penyempurnaan 

atas Bagan Gantt dilakukan dengan mengenalkan metode jaringan 

kerja (network planning). Metode jaringan kerja ini ada dua macam, 

yaitu PERT diagram (Programming, Evaluating, and Review 

Techniques) dan CPM (Critical Path Method). 

c. Tujuan Proyek 

Menurut Larson (2000) dalam Buku Manajemen Proyek 

Dimyati & Nurjaman (2016), tujuan utama proyek adalah memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Di samping kemiripan, karakteristik dari sebuah 

proyek membantu membedakan proyek tersebut dari yang lainnya 

dalam organisasi. Karakteristik utama proyek adalah penetapan 

tujuan, masa hidup yang terdefinisi mulai dari awal hingga akhir, 

melibatkan beberapa departemen dan professional, melakukan sesuatu 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya, waktu dan biaya 

merupakan kebutuhan yang spesifik. 
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5. Metode Penjadwalan Proyek 

a. Progam Evaliation and Review Technique (PERT) 

Metode peninjauan ulang atau Progam Evaliation and Review 

Technique (PERT) adalah sebuah teknik manajemen proyek yang 

menggunakan tiga waktu estimasi untuk masing-masing aktifitas 

(Heizer dan Render 2014:63).  PERT merupakan suatu teknik 

manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan,  

mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada 

didalam suatu proyek (Febrianto,2011). PERT adalah suatu metode 

yang memiliki tujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya 

penundaan, maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan 

berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat 

selesainya proyek (Upadi,2011). 

PERT merupakan suatu metode analitik yang dirancang untuk 

membantu dalam penjadwalan dan pengawasan kompleks yang 

memerlukan kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam 

urutan tertentu, dan kegiatan-kegiatan itu mungkin tergantung pada 

kegiatan-kegiatan lain. PERT dapat membantu para manajer 

memperbaiki efisiensi pengerjaan proyek-proyek segala ukuran. 

Dalam penjadwalan proyek terdapat probabilitas untuk mengkaji 

dan mengukur ketidakpastian serta menjelaskannya secara kuantitatif. 

Penggunaan estimasi waktu dalam metode PERT bertujuan untuk 

memberikan rentang waktu yang paling lebar dalam melakukan 
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sasaran. Menurut (Heizer dan Render, 2017:80) ketiga estimasi waktu 

tersebut adalah: 

1) Durasi optimistic(optimistic duration time) 

Durasi yang paling cepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan 

jika seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Durasi ini digunakan 

hanya sekali dalm seratus kali aktivitas yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. 

2) Durasi yang paling mungkin (most likely time) 

Durasi yang paling sering terjadi dibandingkan dengan yang 

lain jika aktivitas dilakukan berulan-ulang dengan kondisi yang 

hampir sama. 

3) Durasi pesimistik (pessimistic duration time) 

Durasi waktu yang paling lama untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan jika terdapat banyak kegiatan yang memiliki kondisi tidak 

baik. Durasi ini dilampaui hanya sekali dalam seratus kali jika 

kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-lang dengan kondisi 

yang sama. 

Ketiga perkiraan waktu tersebut selanjutnya akan menjadi satu 

angka yang disebut (te) atau durasi waktu yang diharapkan (expected 

duration time). Untuk menentukan nilai (te) digunakan asumsi bahwa 

kemungkinan terjadinya peristiwa optimistik (a) dan pesimistik (b) 

adalah sama. Sedangkan terjadinya peristiwa yang paling mungkin 

adalah empat kali lebih besar dari kedua kejadian optimistic dan 
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pesimistik sehingga apabila dijumah akan bernilai 6 sesuai dengan kurva 

distribusi kejadian yang telah di standarkan dan dirumuskan sebagai 

berikut: 

   
      

 
 

Deviasi standard dan varians kegiatan dalam metode PERT 

menggunakan rentang waktu yang menandai tingkat ketidakpastian yang 

berkaitan dengan proses estimasi durasi waktu kegiatan. Besarnya 

ketidakpastian tergantung pada besarnya angka yang diperkirakan untuk 

a dan b, atau yang disebut dengan deviasi standard dan varians. Dalam 

ilmu statistic, angka standar deviasi adalah 1/6 dari rentang distribusi (b-

a) atau jika ditulis degan rumus sebagai berikut: 

Deviasi Standar Kegiatan  

  
 

 
      

Varians Kegiatan  

         

Kemungkinan untuk mencapai target jadwal pada metode PERT 

dinyatakan dengan z yaitu relasi antara waktu yang diharapkan (EET) 

dengan target T(d) dengan rumus sebagai berikut: 

          
        ឮ

 
 

b. Critical Path Method (CPM) 

Selain metode PERT didalam manajemen proyek ada metode 

Critical Path Method (CPM). Kedua teknik tersebut dapat digunakan 
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dalam penyelenggaraan proyek . Dimana penggunaannya disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan yang ada. Perbedaan dari kedua metode 

tersebut adalah CPM merupakan metode yang event oriented, sedangkan 

PERT merupakan metode untuk activity oriented. 

Critical Path Method (CPM) atau analisis jaringan kerja merupakan 

salah satu metode penjadwalan proyek. Dengan menggunakan metode 

CPM dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

prioritas kegiatan sehingga kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan 

rencana sebelumnya. Metode CPM lebih dikenal dengan metode jalur 

kritis untuk merencanakan dan mengoordinasikan suatu proyek. 

Metode jalur kritis Critical Path Method (CPM) merupakan teknik 

manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu per 

aktifitas (Heizer dan Render 2014:63). Haming dan Nurnajamuddin 

(2011:100) berpendapat bahwa Critical Path Method (CPM) atau metode 

jalur kritis adalah diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan 

kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik (tunggal) dan 

deterministic (pasti), dan dapat diprediksi karena terdapat pengalaman 

mengerjakan pekerjaan yang sama pada proyek sebelumnya.  

Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha 

mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu 

penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Metode CPM 

menggunakan jalur kritis untuk mengoordinasikan aktivitas-aktivitas 

yang terjadi. CPM merupakan metode dengan teknik yang memakai 
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diagram anak panah atau Activity On Arrow (AOA), dan dasar logika 

urutan dalam menyusun urutan kegiatan. 

Walaupun PERT dan CPM berbeda dalam beberapa hal mengenai 

konstruksi jaringan tetapi kedua metode tersebut memiliki tujuan yang 

sama. Analisis yang digunakan dalam kedua metode tersebut juga serupa. 

Perbedaan pada kedua metode tersebut adalah metode PERT 

menggunakan tiga estimasi waktu untuk setiap kegiatan, yaitu waktu 

optimistic, waktu pesimistik, dan waktu yang paling mungkin. Estimasi 

waktu itu digunakan untuk melakukan perhitungan nilai yang diharapkan 

dan deviasi standar dari kegiatan tersebut. Sedangkan CPM hanya 

menggunakan satu angka estimasi dan kebanyakan digunakan dikalangan 

proyek konstruksi. 

Untuk mencari tahu berapa lama durasi sebuah proyek itu akan 

memakan waktu, maka dilakukan analisis jalur kritis (critical path 

analysis) untuk jaringan tersebut. Jalur kritis adalah jalur terpanjang 

dalam suatu jaringan. Untuk menemukan jalur ini dapat menggunakan 

dua waktu awal dan akhir untuk masing-masing kegiatan. Menurut Jay 

Heizer (2017:70), waktu tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mulai paling awal (ES) 

Waktu paling awal dimana sebuah kegiatan dapat dimulai, dengan 

asumsi bahwa aktivitas sebelumnya telah selesai. 

2) Selesai paling awal (EF) 

Waktu paing awal dimana suatu kegiatan dapat diselesaikan. 
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3) Mulai paling akhir (LS) 

Waktu paling lambat dimana sebuah kegiatan dapat dimulai 

sehingga tidak menunda waktu penyelesaian proyek. 

4) Selesai paling akhir (LF) 

Waktu paling lambat dimana suatu kegiatan harus selesai agar tidak 

menunda waktu penyelesaian proyek. 

5) Slack (S) atau Float 

Waktu bebas dari segala aktivitas, dimana waktu yang dimiliki oleh 

sebuah aktivitas dapat diundur, tanpa menyebabkan keterlambatan 

proyek keseluruhan. 

Menurut Heizer dan Render (2014) dalam menentukan jadwal waktu 

setiap aktivitas adalah proses two-pass yang terdiri dari forward pass (ES 

dan EF) dan backward pass (LS dan LF). Forward pass dan backward 

pass menggunakan notasi untuk menunjukkan jadwal-jadwal aktivitas 

pada jaringan proyek dengan jelas  dan ditunjukkan pada gambar. 

a) Forward pass (perhitungan maju) 

Aturan waktu yang mulai paling awal. Sebelum suatu aktivitas 

dimulai, seluruh aktivitas pendahulunya harus diselesaikan terlebih 

dahulu. Apabila suatu aktivitas hanya memiliki satu aktivitas 

pendahulu, ES sama dengan EF dari aktivitas pendahulunya. Jika 

suatu aktivitas memiliki banyak aktivitas pendahulu yang paling 

dekat, ES merupakan nilai maksimal dari semua nilai EF dari aktivitas 

pendahulunya (Heizer dan Render, 2017:71), atau sebagai berikut: 
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ES = Maksimal {EF dari seluruh aktivitas pendahulu terdekat} (3-1). 

Aturan waktu selesai yang paling awal. Waktu selesai yang 

paling awal (EF) dari suatu aktivitas adalah jumlah waktu yang paling 

awal mulai (ES) dan waktu aktivitasnya, ditunjukan sebagai berikut: 

EF = ES + Waktu aktivitas. 

Dalam fordward pass mengharuskan mengingatkan tiga hal 

ketika menghitung waktu aktivitas awal, yaitu: 

1. Menambahkan waktu aktivitas sepanjang masing-masing jalur di 

dalam jaringan (ES + Waktu Aktivitas = EF) 

2. Membawa finish awal (EF) ke aktivitas berikutnya dimana dia 

menjadi start awal (ES) 

3. Kecuali Aktivitas berikutnya adalah aktivitas gabungan, dalam 

hal ini dipilih angka finish awal (EF) paling besar dari semua 

aktivitas pendahuluannya. 

b) Backward pass (perhitungan mundur) 

Backward pass (perhitungan mundur) adalah suatu aktivitas 

yang menemukan seluruh waktu mulai dan waktu selesai yang paling 

lambat (Heizer dan Render, 2017:76). Aturan waktu selesai paling 

lambat. Aturan ini didasarkan pada fakta bahwa sebelum suatu 

aktivitas dapat dimulai, seluruh aktivitas sebelumnya harus 

diselesaikan terlebih dahulu. 

Apabila suatu aktivitas adalah aktivitas pendahulu yang terdekat 

hanya untuk satu aktivitas, LF sama dengan LS dari aktivitas yang 
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mengikuti setelahnya. Apabila sebuah aktivitas adalah aktivitas 

pendahulu terdekat untuk lebih dari satu aktivitas, LF merupakan nilai 

minimal dari semua nilai LS dari seluruh aktivitas yang mengikuti 

setelahnya, atau ditunjukan sebagai berikut: 

LF = Minimal {LS dari seluruh aktivitas yang mengikuti setelahnya}. 

Aturan waktu mulai paling lambat. Waktu mulai yang paling lambat 

(LS) dari suatu aktivitas adalah perbedaan dari waktu selesai paling 

lambat (LF) dan waktu aktivitas itu sendiri. Hal ini dapt ditunjukan 

sebagai berikut: 

LS = LF – Waktu aktivitas 

c. Network Planning (Jaringan Kerja) 

Network Planning (jaringan kerja) adalah metode yang dapat 

memberikan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu 

kegiatan suatu proyek, selanjutnya dapat digunakan untuk 

memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. 

Menurut Jay Heizer (2017:64), ada dua pendekatan untuk 

menggambarkan sebuah jaringan proyek yaitu aktivitas pada titik 

simpul (AON) yang menandakan aktivitas dan aktivitas pada tanda 

panah (AOA) yang menandakan aktivitas. 

Pendekatan pada jaringan proyek yang dikembangkan dalam 

proyek ini dengan menggunakan Activity-On-Node (AON) dan 

Activity-On-Arrow (AOA). Kedua metode tersebut menggunakan dua 

blok pembangunan, yaitu anak panah dan node . (Gray dan Larson, 
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2007). Berikut dijelaskan berbagai anak panah dan node agar 

mendapatkan persamaan persepsi dalam membaca jaringan proyek 

menurut Herjanto (2008): 

1) Activity / anak panah  

Anak panah yang digambarkan pada aktivitas tersebut 

memiliki arti menggambarkan arah aktivitas, sehingga dapat 

diketahui aktivitas terdahulu (predecessor)dan aktivitas yang 

mengikuti (successor). Setiap anak panah biasanya disertai 

dengan notasi yang memberikan identitas nama atau jenis 

aktivitas dan estimasi waktu penyelesaian untuk jaringan AOA. 

Bentuk anak panah dapat disesuaikan dengan keadaaan jaringan 

kerja, jadi tidak selalu garis lurus. 

2) Event atau node 

Node menggambarkan peristiwa. Setiap aktivitas selalu 

dimulai dengan peristiwa mulainya aktivitas dan diakhiri dengan 

peristiwa selesainya aktivitas. Pada AON sebuah aktivitas 

diwakili oleh sebuah node. Ketergantungan aktivitas digambarkan 

dengan anak panah diantara node pada jaringan AON. Sedangkan 

menurut Gray dan Larson (2007) jaringan AON, anak panah 

menunjukkan aktivitas proyek individual yang memerlukan waktu 

dan node menunjukkan sebuah peristiwa (event). 

Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pembuatan diagram kerja adalah sebagai berikut: 
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1) Dalam menggambarkan jaringan kerja harus jelas dan mudah untuk 

dibaca. 

2) Harus dimulai dari kejadian dan diakhiri pada kejadian. 

3) Aktivitas disimbokan dengan anak panah yang digambar garis 

lurus. 

4) Menghindari terjadinya perpotongan anak panah. 

5) Hanya boleh ada satu anak panah diantara dua kejadian. 

6) Kegiatan semu ditunjukan dengan garis putus-putus. 

c. Gantt Chart 

Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menentukan 

penjadwalan adalah grafik Gantt. Gantt  Chart adalah cara yang paling 

mudah untuk membantu serorang manajer untuk memastikan bahwa 

aktivitas telah direncanakan, urutan kinerja telah didokumentasikan, 

waktu kegiatan telah diestimasi dan dicatat, dan keseluruhan waktu 

proyek telah dikembangkan(Heizer dan Render 2017:62).Metode 

Gantt Chart memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Gantt Chart dikenal sebagai metode yang mudah diterapkan oleh 

para manajer suatu proyek agar kegiatan proyek dapat dilihat 

dengan mudah mengenai waktu dimulainya suatu proyek dan 

selesainya suatu proyek. 

2) Semakin banyak kegiatan dalam proyek dan semakin penting 

urutan kegiatan maka cenderung semakin besar keinginan untuk 

memodifikasi gantt chart. 
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3) Gantt chart dapat membantu menjawab pertanyaan “what if” ketika 

melihat kesempatan untuk membuat perubahan terhadap 

kebutuhan. 

Dalam menentukan Gantt Chart, terdapat langkah-langkah 

kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Memecah keseluruhan proyek menjadi sejumlah kegiatan yang 

akan ditentukan pelaksanaannya. Pemecahan keseluruhan proyek 

menjadi kegiatan tiap departemen ditujukan untuk mengetahui 

rincian kegiatan yang dilakukan. 

2) Menentukan estimasi waktu mulai dan waktu akhir untuk masing-

masing aktivitas. Penentuan waktu ini bertujuan untuk melakukan 

perhitungan guna mempercepat aktivitas. 

3) Menggambar diagram yang sesuai dengan aktivitas yang 

dikerjakan. Hal ini agar aktivitas yang berurutan dapat 

diperhitungkan. Hubungan antar aktivitas dapat membantu proyek 

agar proyek berjalan lebih optimal. 

6. Biaya 

a. Pengertian Biaya 

Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan 

dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber 

daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan 

tertentu Horngren (2008). Menurut Bustami dan Nurlela (2006), biaya 

merupakan pengorbanansumber ekonomis yang diukur dalam satuan 
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uang yang telah terjadi ataukemungkinan akan terjadi untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sementara menurut Kuswadi (2005), biaya adalah 

semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak 

ketiga, baik yang berkaitan dengan usaha pokok perusahaan maupun 

tidak. Biaya diukur dalam unit moneter dan digunakan untuk 

menghitung harga pokok produk yang diproduksi perusahaan. 

b. Jenis-jenis Biaya 

 Berdasarkan metode pembebanan biayanya, Kuswadi (2005) 

mengklasifikasikanjenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan 

biaya tidak langsung, yaitu: 

1) Biaya Langsung 

 Biaya langsung adalah biaya yang langsung dibebankan 

pada objek atau produk, misalnyabahan baku langsung, upah 

tenaga kerja yang terlibat langsung dalam prosesproduksi, biaya 

iklan, ongkos angkut, dan sebagainya 

2) Biaya Tidak Langsung 

 Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit atau tidak 

dapat dibebankan secara langsung denganunit produksi, misalnya 

gaji pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebihdari satu 

macam produk, dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut 

jugabiaya overhead. 

 Berdasarkan pola perilakunya, biaya dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 
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1) Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat 

aktivitas bisnis meningkatatau menurun. Biaya tetap bernilai tetap 

dalam rentang aktivitas yang relevan, di luar rentang aktivitas ini 

biaya tetap dapat berubahnilainya. Contoh biaya tetap antara lain 

beban penyusutan, beban sewa, danbeban asuransi. 

2) Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat 

secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan 

menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas 

perusahaan. Contoh biaya variabel antara lain biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 

3) Biaya Semivariabel 

 Biaya semivariabel adalah biaya yang memperlihatkan baik 

karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Alasan 

pengklasifikasian biaya ke dalam biaya semivariabel antara lain 

karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk 

memelihara kesiapan operasi perusahaan, atau berdasarkan objek 

pengeluaran dikelompokkan ke biaya tetap dan variabel secara 

bersama-sama. 

Dalam pengerjaan proyek tentunya dibutuhkan tenaga kerja 

operasional agar perusahaan bisa menyelesaikan pekerjaannya. 

Dibutuhkan biaya untuk membayar tenaga kerja ini karena tenaga 
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kerja merupakan biaya langsung bagi perusahaan. Biaya tenaga 

kerja ini juga merupakan biaya variabel karena kebutuhan pekerja 

pada setiap aktivitas proyek berbeda. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan yang relevan bagi peneliti 

dalam membuat penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang 

penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam 

membuat penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber 

referensi dan acuan dalam membuat penelitian adalah seperti penelitian yang 

telah dilakukan oleh Nur Rahayu  (2018) yang bertujuan untuk merencanakan 

penjadwalan proyek konstruksi dan menghitung durasi penyelesaian 

pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

PERT. Hasil penelitian menunjukan durasi waktu proyek 274 hari. Namun 

jika proyek dapat diselesaikan dalam waktu 240 hari sesuai dengan target 

manajemen, maka prosentase keberhasilannya hanya 0,0026%. 

Terdapat penelitian yang bertujuan untuk mengelola proyek dengan 

kalkulasi yang tepat telah dilakukan oleh Achmad Sumbaryadi (2013). Metode 

yang digunakan untuk penelitian adalah metode PERT. Hasil dari penelitian 

ini adalah perusahaan perlu menetapkan cara atau strategi lain untuk membuat 

rencana dengan meminimalkan biaya. Perusahaan dapat mencoba metode 

PERT untuk meningkatkan rencana efisiensi mereka. 

Dalam beberapa jurnal juga terdapat penelitian untuk membandingkan 

biaya total dan durasi proyek antara time cost  trade off dengan perubahan 
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konstrain seperti penelitian dari Andi Rizal (2017). Metode yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah Time-cost Trade off dengan penambahan tenaga 

kerja. Untuk mengetahui titik optimal baik durasi maupun biaya, ketiga 

metode tersebut kemudian dibandingkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

durasi yang optimal terjadi pada time cost trade off dengan konstrain dan 

penambahan tenaga kerja 109 hari, 31 hari lebih cepat.  

M. Imron Mas’ud & Erik Wijayanti (2017)  melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui evaluasi penjadwalan proyek dan biaya proyek 

pengolahan limbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Program Evaluation and Review Technique (PERT). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa proyek pengolahan limbah di PT. KI dapat diselesaikan 

dalam 91 hari dan jalur kritis terletak pada aktivitas awal dari A BCEHJK 

sampai L dengan kemungkinan penyelesaian minimal 85 hari adalah 2,5%, 

kemungkinan besar akan selesai 91 hari adalah 95% dan tidak lebih dari 96 

hari adalah 2,5%. 

Evaluasi penjadwalan proyek untuk pengembangan rumah sakit telah 

dilakukan oleh Weka Indra Dharmawan (2017). Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan beberapa variabel yaitu waktu optimal, biaya optimal, peristiwa 

kritis, dan lintasan kritis. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

percepatan dengan menggunakan metode CPM. Hasil dari penelitian ini 

adalah lintasan kritis berkurang dari 3 lintasan menjadi 1 lintasan, dan durasi 

proyek berkurang dari 448 hari menjadi 360 hari.  
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Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengevaluasi proyek dan 

objek yang digunakan dalam penelitian lebih dominan pada proyek konstruksi. 

Namun penelitian juga memiliki perbedaan yaitu pada metode yang 

digunakan. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan gabungan metode 

PERT (Program Evaluation Technique and Review) dan CPM (Critical Path 

Method), penelitian kali ini hanya menggunakan metode CPM saja. Waktu 

dan Biaya dipilih sebagai variabel dalam penelitian agar diketahui waktu dan 

biaya yang optimal sesuai dengan rencana proyek yang telah ditentukan 

perusahaan dan tidak terjadi keterlambatan. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

yang disampaikan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono,2014:65). Perusahaan 

konstruksi proyek bangunan menjadi obyek penulis untuk penelitian. 

Berdasarkan tinjauan teori, maka kerangka pemikiran teoritis yang disajikan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut:   

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2017); diolah 
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Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian diterapkan 

dari input hingga menjadi output. Dimulai dari adanya input aktivitas proyek, 

hubungan antar aktivitas, dan waktu aktivitas proyek, yang kemudian akan 

digambarkan jaringan kerja menggunakan metode CPM untuk setiap rincian 

kerja aktivitas proyek sampai kegiatan proyek berakhir. Setelah itu dilakukan 

perhitungan waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitasnya. Dari 

perhitungan ini akan diketahui ES (Earliest Start) atau waktu tercepat untuk 

memulai, dan juga EF (Earliest Finish) atau waktu tercepat untuk mengakhiri. 

Kemudian melakukan perhitungan mundur untuk mengetahui LS (Latest 

Start) dan LF (Latest Finish). Dari perhitungan diatas dapat diketahui slack 

sehingga tahu dimana jalur kritis proyek yang dikerjakan. 

Berlanjut ke perhitungan biaya proyek yang digunakan dimana biaya 

disini merupakan biaya tenaga kerja operasional.Perhitungan biaya dimulai 

dari mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja pada setiap aktivitas 

proyeknya. Kemudian menjumlahkan semua kebutuhan tersebut baik dari 

mandor, tukang, dan pekerja dan dikalikan dengan upah masing-masing 

hingga diketahui total biaya tenaga kerja yang digunakan. Dalam berbagai 

input dan proses yang di terima diharapkan mendapatkan output dalam 

proyek tersebut yang berupa efisiensi waktu dan biaya proyek. 

 


