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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi dan literature pada penelitian ini, pada bab ini 

menjelaskan beberapa penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan beserta 

hasil penelitiannya. Penelitian tersebeut adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1 Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Crashing Dengan 

Penambahan Jam Kerja Empat Jam Dan Sistem Shift Kerja 

Penelitian ini dilakukan oleh Santoso, Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017. Studi kasus pada Proyek 

Pembangunan Gedung Animal health Care Prof. Soeparwi, Fakultas Kedokteran 

Hewan UGM, Yogyakarta. Penelitian ini mendapatkan durasi percepatan sebesar 

179 hari atau 14,76% lebih cepat dari durasi normal yaitu 210 hari kerja untuk 

pekerjaan seluruh proyek dengan biaya cost slope total sebesar Rp. 88.411.640,00. 

Dapat dikatakan bahwa dengan mempercepat durasi pekerjaan proyek akan lebih 

cepat dibandingkan dengan keadaan normal. Proses percepatan durasi proyek 

berdampak pada perubahan biaya langsung yang akan bertambah. Biaya yang 

tidak langsung akan menghasilkan biaya berbanding lurus dengan pengurangan 

durasi proyek, semakin cepat durasi proyek maka semakin sedikit biaya tidak 

langsung yang akan dikeluarkan. 

Hasil dari proses percepatan menunjukan bahwa percepatan dengan 

alternative system shift menghasilkan durasi total lebih sedikit, yaitu 179 hari jika 

dibandingkan dengan alternatif penambahan jam kerja empat jam yaitu 191 hari. 

Hal tersebut dikarenkan produktifitas tenaga kerja pada alternatif system shift 

kerja lebih besar. Maka dalam hal efisiensi durasi waktu pekerjaan, percepatan 

dengan system shift lebih unggul dibanding percepatan penambahan 4 jam kerja. 

Dibalik semua itu pasti ada keuntungan dan kerugian sendiri untuk menggunakan 
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kedua alternatif tersebut, salah satunya menggunakan metode shift memiliki 

produktivitas pekerja yang lebih tinggi dari jam lembur. Karena pekerja pada shift 

malam adalah pekerja dengan tenaga yang baru, Akan tetapi memenuhi pekerja 

pada shift malam adalah hala yang tidak mudah karena keterbatasan sumber daya 

pekerja. 

 

2.1.2 Analisis Percepatan proyek Pembangunan Java Village Resort Dengan 

Menambahkan Tenaga Kerja 

Penelitian ini dilakukan oleh Azzam Program Studi teknik Sipil Universitas 

Islam Indonesia pada tahun 2016. Studi kasus pada proyek Pembangunan Java 

Village resort, Yogyakarta. Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

percepatan durasi proyek terhadap  biaya dan mencari alternatif solusi percepatan 

durasi proyek terhadap biaya dan mencari mencari alternatif solusi percepatan 

yang lebih ekonomis dari alternatif menambahkan tenaga kerja dan jam kerja. 

Metode yang digunakan untuk mengolah data yang dibutuhkan dengan 

menggunakan metode precedent diagram method (PDM). 

Hasil yang didapatkan dari analisis yang dilakukan adalah total biaya 

normal sebesar Rp. 11.000.000.000,00 dengan durasi 144 hari, pada crashing 

menambahkan tenaga kerja sebesar Rp. 10.752.791.720,00 dengan durasi 96 hari, 

dan pada pekerjaan crashing menambahkan jam kerja 3 jam didapatkan biaya 

sebesar Rp. 11.343.275.508.00 dengan durasi 114 hari. Perbandingan biaya 

pekerjaan normal dengan percepatan menambah tenaga kerja sebesar 2% lebih 

ekonomis. Perbandingan pekerjaan normal dengan percepatan menambah tenaga 

kerja sebesar 2% lebih mahal. Perbandingan durasi pada tenaga kerja 34% lebih 

cepat dan dengan penambahan jam kerja 23% lebih cepat. 

 

2.1.3 Penerapan Metode Crashing Dalam Percepatan Durasi Proyek Dengan 

Alternatif Penambahan Jam Lembur Dan Shift Kerja 

Penelitian ini dilakukan oleh Ningrum Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Sebelas Maret pada Tahun 2016. Studi kasus pada Proyek 

Pembangunan Hotel Grand Keisha, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui dan membandingkan besarnya durasi dan biaya setelah dilakukan 

percepatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah merancang Network 

Planning, menghitung crash cost pada penambahan jam kerja dan shift kerja, 

menghitung biaya langsung dan tidak langsung pada setiap pekerjaan yang 

berubah akibat perubahan durasi pelaksanaan percepatan durasi pekerjaan, 

perhitungan cost slope, serta penentuan biaya dan durasi optimum akibat 

penerapan metode crashing. 

Setelah dilakukan percepatan dengan metode crashing, untuk alternatif 

penambahan jam kerja diperoleh pengurangan total biaya sebesar Rp. 

1.012.856.772,00 dari total biaya normal Rp 90.620.898.879,00 menjadi Rp 

89.608.042.176,00 dengan durasi 392 hari. Sementara untuk Alternatif 

penambahan shift kerja terjadi pengurangan total biaya sebesar Rp. 

1.240.225.176,00 dari total biaya normal Rp. 90.620.898.879,00 menjadi Rp 

89.380.673.703,00 dengan durasi 382 hari. 

 

2.2 Perbedaan Penelitian 

Berdasarkan uraian ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan baha 

terdapat beberapa hal berbeda dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan yang Pertama, terletak pada subjek penelitian berupa 

tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya. 

Tujuan yang akan diteliti adalah untuk mengetahui total waktu dan biaya pada 

Proyek setelah dilakukan percepatan dengan menambah jam kerja. Demi 

mendapatkan waktu dan biaya yang lebih ekonomis dari durasi waktu 

pelaksanaannya. Perbedaan yang Kedua adalah dimana Objek yang dilakukan 

Penelitian adalah Proyek Renovasi Resimen Mako Menchandra, Magelang.


