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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

   Dalam melakukan penelitian ada beberapa landasan teori yang dijadikan 

sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Landasan teori dapat bersumber 

dari text-book, jurnal penelitian, serta media elektronik. Penelitian ini mengkaji 

teori-teori yang berhubungan dengan penjadwalan produksi. 

1. Penjadwalan 

a. Pengertian Penjadwalan 

   Penjadwalan merupakan salah satu kegiatan yang terpenting 

dalam menentukan waktu dan urutan dari kegiatan suatu produksi. 

Dengan adanya penjadwalan maka perusahaan akan mendapatkan 

gambaran mengenai produksi yang akan dilaksanakan, sehingga 

perusahaan dapat memikirkan waktu penyelesaian dan biaya yang akan 

dikeluarkan. Perusahaan dapat menghindari apabila selama proses 

produksi terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak 

sesuai dengan rencana awal sehingga dapat mengurangi resiko yang 

merugikan bagi perusahaan. 

   Penjadwalan merupakan suatu fase yang menterjemahkan suatu 

perencanaan kedalam suatu diagram-diagram yang sesuai dengan skala 

waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas-aktivitas itu dimulai, 

ditunda, dan diselesaikan. Penjadwalan meliputi: pengurutan dan 

pembagian waktu untuk seluruh kegiatan. Pada tahap ini manajer 
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memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu 

penyelesaian dan menghitung berapa banyak orang yang diperlukan 

pada tiap tahap produksi (Heizer & Render, 2006). Penjadwalan dapat 

diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya (resource) 

untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu 

tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang 

peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa yaitu 

mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasaran 

perusahaan lebih optimal. 

   Menurut Ginting (2009), penjadwalan adalah urutan pembuatan 

atau pengerjaan produk secara menyeluruh yang dikerjakan pada 

beberapa buah mesin. Dengan demikian masalah sequencing 

senantiasa melibatkan pengerjaan sejumlah komponen yang sering 

disebut istilah “job”. 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. 

   Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penjadwalan merupakan suatu proses untuk merencanakan urutkan 

pekerjaan, menentukan kapan dan dimana setiap bagian dari pekerjaan 

secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, 

serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu.  
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b. Tujuan Penjadwalan 

   Suatu perusahaan dalam melakukan penjadwalan memiliki tujuan 

yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penjadwalan menurut Ginting 

(2009), mengidentifikasikan beberapa tujuan dari aktivitas 

penjadwalan adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu 

tunggunya, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan 

produktivitas dapat meningkat. 

2) 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 persedian barang setengah jadi. 

3) Mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang 

mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga meminimasi biaya 

kelambatan. 

4) Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan 

kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga 

penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. 
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  Dari beberapa tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

dari penjadwalan adalah untuk meningkatkan sumber daya dengan 

mengurangi waktu tunggu, meminimalkan waktu agar tidak terjadi 

keterlambatan dan untuk membantu mengambil keputusan tentang 

rencana kapasitas perusahaan. 

c. Jenis-Jenis Penjadwalan 

   Penjadwalan terbagi dalam beberapa jenis-jenis diantaranya 

terbagi berdasarkan dalam aliran prosesnya, menurut Ginting (2009) 

penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Penjadwalan job shop 

Pada pola aliran proses job shop masing-masing pekerjaan 

memiliki urutan operasi yang unik. Setiap pekerjaan dari satu 

mesin/stasiun kerja menuju mesin/stasiun kerja yang lain dengan 

pola yang berbeda-beda. 

2) Penjadwalan flowshop merupakan pola aliran dari suatu mesin ke 

mesin yang lain. Walaupun dalam flowshop semua tugas akan 

mengalir pada jalur produksi yang sama yang dikenal dengan pure 

flowshop, tetapi dapat pula berbeda pola aliran karena dua hal, 

pertama jika flowshop dapat menangani tugas yang bervariasi dan 

kedua jika tugas yang datang ke flowshop tidak harus dikerjakan 

pada semua mesin. Jenis flowshop seperti ini disebut general 

flowshop. Penjadwalan flowshop adalah penjadwalan dari seluruh 

job denganurutan proses sama dan masing-masing job menuju ke 
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masing-masing mesin dalam waktu tertentu. Sistem ini dapat 

digambarkan seperti linier pada mesin-mesin seperti pada lini 

perakitan. 

3) Mixed Flowshop serangkaian tahap proses yang memiliki aliran 

campuran parallel. Satu tahap memilki aliran searah setiap 

pekerjaan diproses oleh satu mesin. 

4) Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan proyek merupakan penjadwalan setiap pekerjaan 

mempunyai aliran spesifik dan untuk tiap job. 

   Dari penjelasan diatas ada beberapa jenis-jenis penjadwalan yaitu 

penjadwalan job shop, dimana penjadwalan ini masing-masing 

pekerjaan memiliki urutan operasi yang berbeda-beda. Penjadwalan 

flowshop, penjadwalan memiliki pola aliran dari satu mesin ke mesin 

yang lain. Untuk mixed flowshop memiliki aliran campuran parallel 

dimana setiap tahap memiliki aliran searah setiap proses oleh satu 

mesin. Sedangkan Penjadwalan proyek, dimana setiap pekerjaan 

mempunyai aliran spesifik untuk setiap job. 

2. Penjadwalan Proyek 

a. Pengertian 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 
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tujuan proyek.  Pada penjadwalan orang, uang, dan bahan dihubungkan 

untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan 

satu dengan yang lainnya.  

   Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil 

perencanaan, yang dapat memberikan informasi tentang jadwal 

rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa 

biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material serta rencana durasi proyek 

dan progress waktu untuk penyelesaian proyek. Dalam proses 

penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat 

lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk 

pelaksanaan evaluasi proyek (Husein, 2011). 

   Penjadwalan proyek merupakan suatu fase yang menterjemahkan 

suatu perencanaan kedalam suatu diagram-diagram yang sesuai dengan 

skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas-aktivitas itu 

dimulai, ditunda, dan diselesaikan. Penjadwalan proyek meliputi: 

pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Pada 

tahap ini manajer memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan 

waktu penyelesaian dan menghitung berapa banyak orang yang 

diperlukan pada tiap tahap produksi (Heizer & Render, 2011). 

   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. 
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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). 

   Dapat disimpulkan dari beberapa teori menurut para ahli diatas 

bahwa penjadwalan proyek adalah rencana pengurutan kerja untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sasaran atau target khusus yang 

telah direncanakan sebelumnya. Sebelum proyek dikerjakan perlu 

adanya tahap-tahap pengelolaan proyek yang meliputi tahap 

perencanaan, tahap penjadwalan, dan tahap pengkoordinasian. Dari 

ketiga tahapan ini, tahap perencanaan dan penjadwalan adalah tahap 

yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek, karena 

penjadwalan adalah tahap ketergantungan antar tugas membangun 

proyek secara keseluruhan. 

b. Metode Penjadwalan Proyek 

   Penjadwalan proyek memiliki beberapa metode yang digunakan 

untuk menyelesaikannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan Berikut merupakan beberapa metode dalam penjadwalan 

proyek antara lain : 

1) Progam Evaliation and Review Technique (PERT) 

   Metode tinjauan ulang dan evaluasi progam (Progam 

Evaliation and Review Technique – PERT) merupakan sebuah 

teknik manajemen proyek yang menggunakan tiga waktu estimasi 
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untuk masing-masing aktivitas (Heizer dan Render 2014).  PERT 

adalah suatu alat 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 bertujuan 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 scheduling 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. 

2) Critical Path Method (CPM) 

   Selain metode Progam Evaliation and Review Technique 

PERT didalam manajemen proyek ada metode Critical Path 

Method (CPM). Keduanya merupakan teknik yang dapat 

digunakan dalam penyelenggaraan proyek ataupun produksi. 

Dimana dalam penggunaan metode ini disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan yang ada. 



15 
 

 
 

   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 Critical Path Method (CPM) digunakan tentunya 

bertujuan untuk memetakan semua langkah yang diperlukan agar 

dapat menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi jadwal untuk 

setiap prioritas dan urutan yang terlibat dalam setiap aktivitas. 

Dengan menggunakan metode CPM diharapkan dapat 

meminimalisir waktu dan biaya yang dihasilkan. 

3. Critical Path Method (CPM) 

Metode jalur kritis (Critical Path Method – CPM) merupakan 

teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu per 

aktivitas (Heizer dan Render 2014). Haming dan Nurnajamuddin (2011) 

mengatakan bahwa Critical Path Method (CPM) atau metode jalur kritis 

merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan 

yang ada dalam jaringan bersifat unik (tunggal) dan deterministic (pasti), 

dan dapat diprediksi karena ada pengalaman mengerjakan pekerjaan yang 

sama pada proyek sebelumnya. Jadi CPM merupakan analisa jaringan 

kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui 
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pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Metode 

CPM menggunakan jalur kritis untuk mengoordinasikan aktivitas-aktivitas 

yang terjadi. 

Tujuan dari Critical Path Method  (CPM) menurut Hamdan dan 

Kamdar (2014) adalah untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan 

yang tingkat kepekaannya tinggai terhadap keterlambatan pelaksanaan 

sehingga setiap saat dapat ditentukan tingat prioritas kebijaksanaan 

penyelenggaraan proyek apabila kegiatan tersebut terlambat.  Menurut 

Heizer dan Render (2014) CPM bertujuan membuat asumsi bahwa 

aktivitas waktu diketahui memiliki kepastian dan dengan demikian hanya 

memerlukan satu faktor untuk masing-masing aktivitas. 

Dalam diagram jaringan Critical Path Method (CPM), dikenal 

beberapa simbol diagram. Simbol diagram tersebut digunakan untuk 

mendeskripsikan urutan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dan jenis-

jenis kegiatan pada suatu proyek.  Hamdan dan Kadar (2016:342) 

mengatakan bahwa operasionalnya Critical Path Method (CPM) 

merupakan suatu metode yang menggunakan diagram anak panah dalam 

menentukan jalur kritisnya. CPM menggunakan satu angka estimasi durasi 

kegiatan tertentu (deterministic). Berikut merupakan gambar bentuk CPM  

 

 

 

Gambar 2.1 Bentuk CPM 

Event (node) 

berikut 

Event (node) 

terdahulu 

Durasi 

Kegiatan 

 (Sumber: Schoeder, 1996) 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa CPM (Critical Path Method) merupakan model 

kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang 

digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan 

awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara 

titik. Metode ini bertujuan untuk menentukan perkiraan waktu 

penyelesaian yang lebih dikenal dengan jalur kritis, jalur yang memiliki 

rangkaian kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan waktu 

penyelesaian proyek yang tercepat. Sehingga dapat diketahui waktu paling 

efisien yang digunakan untuk penjadwalan proyek. 

B. Penelitian Terdahulu 

   Penelitian terdahulu memilki fungsi sebagai rujukan dalam membuat 

sebuah karya berupa tulisan. Rujukan yang digunakan dalam penulisan kali ini 

 = Merupakan Simbol peristiwa/ kejadian/event. 

Menunjukkan titik waktu mulainya dan 

selesainya suatu kegiatan dan tidak mempunyai 

jangka waktu 

 = Simbol Kegiatan (Activity). Kegiatan 

membutuhkan jangka waktu (durasi) dan sumber 

daya. 

 = Simbol Kegiatan Semu (Dummy). Kegiatan 

berdurasi nol, tidak membutuhkan sumber daya. 
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didapatkan dari beberapa penelitian yang memilki informasi atau gagasan yang 

membahas mengenai masalah penjadwalan. 

   Penelitian pendahulu pertama yang dilakukan oleh Elvira Handayani dan 

Dedy Iskandar (2015) ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen waktu 

proyek jalan raya pada proyek peningkatan struktur jalan Sp. Berembang – Sp. 

Jambi. Penelitian ini menggunakan metode CPM (Critical Path Method) untuk 

menghitung waktu penyelesaian yang optimal atau tercepat. Hasil penelitian ini 

diperoleh hasil analisa menggunakan diagram CPM untuk Proyek jalan pada 

proyek peningkatan struktur jalan Sp. Berembang – Sp. Jambi kecil diketahui 

kegiatan yang berada pada jalur kritis berjumlah 6 item pekerjaan. Dari analisa 

menggunakan diagram CPM didapat biaya dan waktu yang lebih optimal. 

Lama penyelesaian proyek mulanya selama 217 hari kalender dengan biaya 

Rp. 9.969.162.000,00 menjadi 210 hari kalender dan biaya Rp. 

9.956.247.162,00. Dengan demikian didapatkan durasi waktu yang dipercepat 

biaya pelaksanaan proyek menjadi lebih murah, yakni adanya keuntungan 

tambahan yang diperoleh Rp. 12.914.838,00. 

   Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Suherman & Ade Aulia 

(2016) melakukan penelitian pembangunan Jalan di SMK IT Payakumbuh. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penjadwalan ulang, 

menghilangkan waktu aman (Safety Time) dan menggantinya dengan waktu 

penyangga (Buffer Time). Penelitian menggunakan metode Critical Chain 

Project Management (Ccpm) yang mana digunakan untuk mengetahui waktu 

penyelesaian proyek. 
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   Dari pengolahan data dan analisis yang sudah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa durasi optimal proyek jalan SMK IT Payakumbuh pada 

penjadwalan dengan menggunakan metode CCPM adalah selama 197 hari 

kalender apabila seluruh buffer time digunakan dimana sebelumnya jadwal 

perencanaan proyek selama 147 hari kalender. Namun apabila suatu aktivitas 

mengalami suatu hal tak terduga, tim proyek tidak perlu khawatir karena 

adanya waktu penyangga tersebut sehingga proyek terlindungi dari 

keterlambatan. 

   Penelitian berikutnya dilakukan oleh Novie Susanto, Ratna 

Purwaningsih, Erwin Ardiansyah (2008) dengan tujuan untuk menyusun urutan 

kegiatan pengerjaan pembangunan rumah yang memiliki sejumlah besar 

komponen dan menentukan perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek dan 

biaya tenaga kerja langsung. Penelitian ini menggunakan metode Critical Path 

Method (CPM). 

   Dari hasil peneltian tersebut menyebutkan bahwa proses pengerjaan 

proyek belum optimal karena dari hasil output QS menunjukkan total waktu 

perencanaan pengerjaan proyek pembangunan rumah selama 151 hari. Waktu 

ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan waktu pengerjaan real yaitu 

selama 227 hari orang jika proses pengerjaan sesuai dengan alokasi tenaga 

kerja yang tersedia. Total biaya penyelesaian proyek berdasakan waktu Earliest 

Start Time (ES) adalah Rp 3.806.000-Rp 3.820.000. Sedangkan jumlah biaya 

yang harus dikeluarkan berdasarkan Latest Allowable Start Time (LS) berkisar 

antara Rp 3.771.000- Rp 3.785.000. 
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   Sedangkan Ezekiel R. M. Iwawo (2016) melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk menerapkan metode CPM dalam penjadwalan kembali proyek 

pembangunan gedung baru Kompleks Persekolahan Eben Haezar Manado 

dengan menggunakan metode CPM. Hasil penerapan Metode CPM pada 

penelitian ini khususnya pada proyek konstruksi pembangunan gedung baru 

kompleks Eben Haezar Teling Manado didapat bahwa dapat diketahui dengan 

tingkat kepastian yang tinggi durasi proyek ini khususnya pada item pekerjaan 

persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, serta pekerjaan struktur yaitu 241 hari. 

Dari analisis tersebut diketahui kegiatan mana yang kritis (memerlukan tingkat 

pengawasan yang ketat, karena pekerjaan yang masuk dalam jalur kritis ini 

tidak boleh terlambat karena tidak memiliki tenggang waktu (float time) dan 

juga memberikan gambaran alur kegiatan proyek secara keseluruhan yang 

terlihat dalam network planning metode CPM (Critical Path Method). 

   Penelitian yang dilakukan oleh Deni Permana dan Muhammad Kholil 

(2016) ini menggunakan metode critical path method (CPM). Dengan tujuan 

untuk mempercepat proses penyampaian informasi yang diinginkan, dan 

membuat data proyek menjadi terintegrasi sehingga dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisien dalam pengolahan data proyek. Dari penelitian tersebut 

hasilnya yaitu dari jalur kritis maka didapat sebuah kritis dimana tidak boleh 

ada penundaan hari dalam waktu pekerjaan dalam sebuah aktivitas. Jalur kritis 

yang tidak boleh mengalami penundaan hari aktivitas adalah A, B, C, D, G, H, 

K. Proses pembangunan Alfamart untuk memperoleh waktu – waktu yang 

efesien yaitu sejumlah 25 hari. 
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   Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lusiana Pratiwi dan 

Kristina Yuventa (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu 

yang optimal untuk pembuatan tenun ikat Kupang dengan metode jalur kritis 

CPM (Critical Path Method). Dengan menghasilkan yaitu dari penelitian 

menunjukkan waktu optimal pembuatan tenun ikat Kupang dengan metode 

jalur kritis atau critical path method (CPM) adalah 20 hari. 

   Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan penelitian-penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada alat analisis yang 

digunakan. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama menggunakan alat analisis 

berupa metode CPM (Critical Path Method) dan permasalahan terkait 

keterlambatan waktu sehingga mencari solusi dengan menggunakan metode 

tersebut. 

   Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan pada tujuan 

penelitian yang dilakukan. Pada penelitian oleh Elvira Handayani dan Dedy 

Iskandar (2015) memiliki tujuan untuk mengoptimalkan manajemen waktu 

proyek, penelitian Suherman & Ade Aulia (2016) yang bertujuan untuk 

melakukan penjadwalan ulang, menghilangkan waktu aman (Safety Time) dan 

menggantinya dengan waktu penyangga (Buffer Time), penelitian yang 

dilakukan oleh Novie Susanto, Ratna Purwaningsih, Erwin Ardiansyah (2016) 

dengan tujuan untuk menyusun urutan kegiatan pengerjaan pembangunan 

rumah dan menentukan perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek dan biaya 

tenaga kerja langsung, penelitian Lusiana Pratiwi dan Kristina Yuventa (2017) 

yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang optimal untuk pembuatan tenun 
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ikat Kupang, penelitian Ezekiel R. M. Iwawo Ezekiel R. M. Iwawo (2016) 

yang bertujuan untuk menerapkan metode CPM dalam penjadwalan kembali 

proyek pembangunan gedung baru. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang akan diangkat dalam permasalahan, berupa 

penjadwalan proyek yang dimulai dari awal dengan proses dan mendapatkan 

tujuan dalam hal yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah di dalam 

proposal. Seperti yang tertulis pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render (2015), diolah 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Keterlambatan Penjadwalan 

Waktu Penyelesaian Kegiatan 

- Kegiatan Kerja 

- Hubungan Antar 

Kegiatan 

- Waktu Kegiatan 

- Arrow 

- Node/Event 

- Double 

Arrow 

- Dummy 

Waktu 

kegiatan : 

- Early Start 

- Early Finish 

- Late Start 

- Late Finish 

Metode  CPM (Critical Path Method) 
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Dari kerangka pikir di atas dijelaskan bahwa dalam proses penelitian ini 

hal yang pertama dilakukan yaitu menentukan network planning dengan tiga 

indikator yaitu kegiatan kerja, hubungan antar kegiatan dan waktu kegiatan. 

Setelah itu menghubungkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan beberapa 

simbol diantaranya yaitu arrow, node/event,. Serta untuk waktu kegiatannya 

menggunakan early start, early finish, late start, dan late finish. Seluruh 

kegiatan tersebut akan digambarkan dengan diagram Gantt Chart , yang 

nantinya akan di temukan jalur kritisnya. Tujuannya untuk mendapatkan atau 

menghasilkan waktu penyelesaian yang optimal. 


