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BAB III 
LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Pengertian Manajeman Proyek 

Manajemen proyek adalah kegiatan untuk merencanakan, mengarahkan, 

mengorganisasikan dan mengendalikan sumber daya dari organisasi perusahaan 

demi tercapainya tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. 

Manajemen proyek sangat cocok untuk suatu lingkungan bisnis yang dituntut 

kemampuan akuntasi, fleksibilitas, inovasi, kecepatan dan perbaikan yang 

berlanjut. 

Handoko (1998) menyatakan tujuan manajemen proyek adalah sebagai 

berikut: 

1. Tepat waktu yaitu waktu atau jadwal yang merupakan salah satu sasaran 

utama proyek, keterlambatan akan mengakibatkan kerugian, seperti 

penambahan biaya, serta kehilangan kesempatan produk memasuki pasar. 

2. Tepat anggaran yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan anggaran 

yang telah ditetapkan. 

3. Tepat spekifikasi dimana proyek harus sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan. 

 

3.2 Bar Chart 

Bar Chart adalah diagram alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk 

menentukan waktu penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan. Untuk dapat 

memanagemen proyek dengan baik perlu diketahui sebelumnya dimana posisi 

waktu tiap item pekerjaan, sehingga disitulah pekerjaan proyek harus benar benar 

dipantau agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. 

Kurva S sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan 

laporan untuk pimpinan proyek karena dapat dengan jelas menyelesaikan masalah 

atau persoalan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. 
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3.3 Jaringan Kerja (Network Planning) 

Jaringan kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, 

menjadwalkan dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Jaringan kerja 

menggambarkan beberapa hal seperti berikut ini : 

1. Kegiatan diproyek yang harus dilaksanakan 

2. Urutan kegiatan yang logis 

3. Ketergantungan antara kegiatan 

4. Waktu kegiatan melalui kegiatan kritis 

Manfaat nya adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar acuan dalam perhitungan penyelesaian waktu proyek. 

2. Sebagai dasar acuan dalam penjadwalan tenaga kerja dan peralatan. 

3. Sebagai alat komunikasi antara seluruh menejer dan kelompok. 

4. Sebagai alat perhitungan waktu apabila ada penundaan proyek. 

5. Sebagai dasar dalam menggambarkan cash flow dari suatu proyek. 

6. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kegiatan yang kritis sehingga tidak 

terjadi keterlambatan dalam penyelesaian. 

 

3.4 Lintasan Kritis 

Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan 

pertama sampai pada kegiatan akhir proyek (Soeharto,1999). Lintasan kritis 

melalui aktivitas yang jumlah waktu pelaksanaannya paling lama. Lintasan kritis 

adalah lintasan yang paling menentukan waktu penyelesaian proyek secara 

keseluruhan, digambar dengan anak panah tebal (Badri,1997). Manfaat yang 

didapat jika mengetahui lintasan kritis adalah sebagai berikut : 

1. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis dapat tertunda  penyelesaiannya. 

2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya jika pekerjaan yang ada pada 

lintasan kritis dapat dipercepat. 

3. Pengawasan atau kontrol melalui penyelesaian jalur kritis yang tepat dalam 

penyelesaiannya dan kemungkinan di trade of (pertukaran waktu dengan 

biaya yang efisien) dan crash program (diselesaikan dengan waktu yang 
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optimum dipercepat dengan biaya yang bertambah) atai dipersingkat 

waktunya dengan tambahan biaya lembur. 

4. Time slack atau kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak 

melalui lintasan kritis. Ini memungkinkan bagi manajer.pimpro untuk 

memindahkan tenaga kerja, alat dan biaya pekerjaan dilintasan kritis agar 

efektif dan efisien. 

 

3.5 Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

Biaya produksi dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung dan tidak 

langsung. Perbedaan antara biaya lansung adalah sebagai berikut : 

1. Biaya langsung meliputi : Pembelian bahan pasir, kerikil, semen upah dll. 

2. Biaya tidak Langsung meliputi : Biaya asuransi, listrik, gaji karyawan, gaji 

pengawas dll. 

 

3.6 Pengertian Crashing 

Percepatan waktu proyek sering dilakukan ketika progres dari proyek dinilai 

mengalami keterlambatan terhadap rencana. Percepatan waktu juga dapat 

dilakukan pada saat masih dalam dalam perencanaan. Percepatan memliki dampak 

atas biaya, kualitas dan juga resiko. Oleh karena itu percepatan harus 

direncanakan dengan pertimbangan yang matang. Teknik Crashing umumnya 

berusaha memendekan durasi aktifitas dimana cenderung memiliki konsekuensi 

penambahan biaya akibat bertambahnya sumber daya. 

 

3.7 Pengertian Keterlambatan 

Suatu pekerjaan sudah ditargetkan harus selesai pada waktu yang telah 

ditetapkan namun karena suatu alasan tertentu tidak dapat dipenuhi maka dapat 

dikatakan pekerjaan itu mengalami keterlambatan. Hal ini akan berdampak pada 

perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan yang terjadi 

dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau 

meningkatkan biaya maupun keduanya. Adapun dampak keterlambatan pada klien 
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atau owner adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya 

keproyek lain, meningkatkan biaya langsung yang dikeluarkan yang berarti bahwa 

bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan lain 

sebagainya serta mengurangi keuntungan. 

 

3.8 Penyebab Keterlambatan 

Berdasarkan 3 jenis utama keterlambatan, maka berikut ini  

pengelompokkan penyebab penyebab keterlambatan dalam suatu proyek  yaitu :  

1. Excusable Non-Compensable Delays, penyebab keterlambatan yang paling 

sering mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek pada keterlambatan tipe ini 

adalah :  

a. Act of God, seperti gangguan alam antara lain gempa bumi, tornado, 

letusan gunung api, banjir, kebakaran dan lain-lain.  

b. Forse majeure, termasuk didalamnya adalah semua penyebab Act of God, 

kemudian perang, huru hara, demo, pemogokan karyawan dan lain -lain.  

c.  Cuaca, ketika cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi 

normal maka hal ini menjadi sebuah faktor penyebab keterlambatan yang 

dapat dimaafkan (Excusing Delay).  

2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh Owner 

client, kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas 

keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan yang termasuk dalam 

Compensable dan Excusable Delay adalah : 

a. Terlambatnya penyerahan secara total lokasi (site) proyek 

b. Terlambatnya pembayaran kepada pihak kontraktor 

c. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi 

d. Terlambatnya pendetailan pekerjaan 

e. Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar fabrikasi 

3. Non-Excusable Delays, Keterlambatan ini merupakan sepenuhnya tanggung 

jawab dari kontraktor, karena kontraktor memperpanjang waktu pelaksanaan 

pekerjaan sehingga melewati tanggal penyelesaian yang telah disepakati, 

yang sebenarnya penyebab keterlambatan dapat diramalkan dan dihindari 
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oleh kontraktor. Dengan demikian pihak owner client dapat meminta 

monetary damages untuk keterlambatan tersebut. Adapun penyebabnya 

antara lain : 

a. Kesalahan mengkoordinasikan pekerjaan, bahan serta peralatan 

b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek 

c. Keterlambatan dalam penyerahan shop drawing/gambar kerja. 

d. Kesalahan dalam mempekerjakan personil yang tidak cakap. 

 

3.9 Dampak Keterlambatan 

Keterlambatan akan berdampak pada perencanaan semula serta pada 

masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi akan 

memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun keduanya. 

Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah hilangnya potensial income 

dari fasilitas yang dibangun tidak sesuai waktu yang ditetapkan, sedangkan pada 

kontraktor adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke 

proyek lain, meningkatnya biaya tidak langsung (indirect cost) karena 

bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan serta mengurangi 

keuntungan, Serta apabila proyek yang dikerjakan adalah proyek 

pemerintah,maka perusahaan akan mengalami black list yang akan menyebabkan 

nama perusahaan akan menjadi buruk dan tidak boleh mengikuti lelang proyek 

pemerintah. 

 

3.10 Microsoft Project 2013 

Microsoft Project 2013 adalah sebuah aplikasi untuk mengelola suatu 

proyek. Microsoft project merupakan system perencanaaan yang dapat membantu 

dalam menyusun penjadwalan (scheduling) suatu proyek atau rangkaian 

pekerjaan. Microsoft project juga mampu membantu melakukan pencatatan dan 

pemantauan terhadap penggunaan sumber daya (resource), baik yang berupa 

sumber daya manusia maupun yang berupa peralatan. Secara garis besar tampilan 

layer Microsoft Project dibagi menjadi 3 macam yaitu : 

1. Tabel, yaitu bentuk lembar berkolom-kolom seperti pada program spreadshett. 
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2. Grafik, yaitu tampilan bentuk grafik batang maupun kotak-kotak yang 

dihubungkan dengan garis. 

3. Kalender, yaitu bentuk tampilan yang menggambarkan pola penanggalan yang 

dimaksud dengan mempermudah penglihatan dengan skala waktu. 

Untuk membuat perencanaan dan penjadwalan proyek digunakan istilah istilah 

dalam microsoft Project, yaitu: 

1. Task adalah jenis item atau kegiatan atau pekerjaan didalam Proyek. 

2. Duration merupakan lama waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, 

misalnya 1 jam, 3 hari, 2 bulan dan sebagainya. 

3. Start adalah tanggal dimulainya pekerjaan. 

4. Finish adalah tanggal akhir pekerjaan. 

5. Predecessor merupakan suatu hubungan antara satu pekerjaan dengan 

pekerjaan yang lain. 

6. Resources adalah sumber daya yang terlibat didalam proyek, baik manusia 

ataupun material. 

7. Cost biaya yang dipergunakan untuk menjalankan sebuah proyek. 

8. Gannt chart adalah bentuk tampulan dari hasil kerja microsoft project dalam 

bentuk grafik batang horizontal 3 dimensi. 

9. Pert chart adalah grafik pekerjaan dalam bentuk kotak atau biasa disebut mode. 

Dalam mode ini akan ditampilkan keterangan nama pekerjaan, start, finish 

serta hubungan pekerjaan lain. 

10. Baseline adalah rancangan atau anggaran tetap proyek. 

11. Tracking adalah peninjauan hasil kerja proyek dilapangan dalam rencana 

semula dimicrosoft project. 

12. Milestone adalah pekerjaan dengan durasi 0 yang digunakan sebagai 

pekerjaan keterangan. 

 

3.11 Microsoft Excel 

Microsoft excel adalah aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang 

berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi fungsi, pengolahan data dan 
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tabel, pembuatan grafik dan manajemen data. kegunaan Microsoft excel dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain : 

1. Membuat sebuah laporan keuangan 

2. Membuat daftar nilai 

3. Membuat daftar hadir 

4. Melakukakn operasi kali,bagi, dengan cepat 

5. Membuat diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran. 

 

3.12 Metode Percepatan Durasi  

Ada 3 metode dalam percepatan durasi, yaitu:  

 

3.12.1 Pekerjaan Normal 

Pekerjaan Normal adalah pekerjaan yang dilakukan secara normal 

dilapangan dengan durasi selama 125 hari. Berikut adalah rumus rumus 

didalam pekerjaan normal : 

1. Mencari kapasitas kerja : !
!"#$%&%#' !"#$%$ !"#$%

 = m/hari 

2. Upah pekerjaan / M       : koefisien x upah  = m/hari 

3. Indeks tenaga kerja /hari : = !"#$%& !"#"$%&&'
!"#"$%&"$ !"#$% ! !"#$%& !"#"$%&&!

 = OH 

4. Jumlah Indeks Tenaga Kerja = !"#$%& !"#"$%&&'
!"#"$%&"$ !"#$% ! !"#$%& !"#"$%&&'

 = OH 

 

 

3.12.2 Metode Lembur atau Penambahan Jam Kerja (Overtime) 

Penambahan jam kerja atau lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja atau karyawan atas perintah atasan, dilakukan pada hari hari kerja 

bisa juga dilakukan saat hari istirahat karyawan dan hari libur resmi. Waktu 

kerja lembur adalah melebihi dari 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Peraturan 

pemerintah pada pasal 1ayat 1 peraturan menteri no.102/MEN/VI/2004. 

Berikut adalah rumus rumus dalam metode lembur : 
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Gambar 3.1 Indikasi Penurunan Produktivitas Karena Kerja Lembur 

(Sumber : Soeharto, 1995) 

 

1. Produktifitas kerja = !"#"$%&"$/!!"#
!"# !"#$% !"#$%&

 

2. Produktifitas kerja lembur = !"#$%&'()('*+ !"# !"#
!"#$%& !"#$%& !"# !"#

 

3. Durasi   = (!"#$%& !"#$%& ! !"#$%& !"#$%&)
(!"#$%& !"#$%&!(!"#$%&$!!" !"#$%&%'()*)("+ !"#$%&)

  

4. Efektivitas Lembur  = !"#$%&'()('*+ !"#$%
!"#$%&'()('*+ !"#$%&

 x 100 %  

 

3.12.3 Metode shift 

Sistem shift ialah suatu sistem pengaturan kerja untuk memanfaatkan 

keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan 

(muchinsky,1997). Sistem ini digunakan untuk memenuhi tuntutan akan 

kecenderungan meningkatnya permintaan barang barang produksi. Sistem 

ini dipandang dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan yang 

menggunakannya. Diindonesia, sistem ini banyak digunakan dengan 

pengaturan bergilir mengikuti pola 5-5-5. Lima hari shift pagi (08:00-

16:00), lima hari shift sore (16:00-24:00) dan lima hari shift malam (24:00-

08:00). Berikut adalah rumus rumus dalam metode shift : 

1. Kapasitas shift  = kapasitas kerja / hari x 2 

2. Durasi pekerjaan = !"#$%& !"#"$%&&'
!"#"$%&"$ !"#$% !!!"# ! !"#$%! !"#$%$ !"#$%

 

3. Upah pekerjaan  = (20% x upah normal) + Upah normal 


