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BAB II

LANDASAN TEORI

Proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu,
dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan tugas yang
telah digariskan. Kegiatan atau tugas-yang dilaksanakan pada proyek berupa
pembangunan atau perbaikan prasarana (seperti: gedung, |a|an jemba(an
bendungan dan sebagainya), atau dapat juga berupa kegiatan penelitian dan
pengembangan.

Sasaran proyek yang juga merupakan tiga kendala (Triple Constrain)
adalah anggaran, jadwal. dan mutu, merupakan parameter yang sangat
menentukan untuk mencapai keberhasilan proyek. Untuk ftu periu diatur
sedemikian rupa sehingga untuk menyelesalkan proyek, anggaran yang
dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang direncanakan (minima, sama). jadwal
pelaksanaan tidak terlambat, dan mutu yang dihasilkan harus memenuhi
spesiflkasl dan kriteha yang disyaratkan. Oleh karena itu diperlukan
pengendalian untuk mengantisipasi adanya anggaran yang meningkat, waktu
penyelesaian yang tertambat, maupun mutu yang tidak memenuhi persyaratan.

Metode yang digunakan sebagai pengendalian proyek, diantaranya :
1 Metode Bar Chart dan S Curve

2. Metode Analisis Network (Jaringan Kerja)



a. CPM (Critical Path Methods)

b. PERT (Program Evaluation Review Technique)

c. PDM (Precedence Diagram Methods)

3. Metode Work Breakdown Structure (WBS) dan Organization Breakdown
Structure (OBS)

4. Metode Identifikasi Varian

5. Metode Niiai Hasil (Earned Value)

6. Analisis Kecenderungan

7. Metode Tonggak Kemajuan (Milestone)

8. Metode Rekayasa Niiai

2.2 Perencanaan Waktu

Perencanaan waktu merupakan bagian yang sangat penting dalam
proses penyelesaian suatu proyek. Rencana kerja (time schedule) adalah

merupakan pembagian waktu secara rinci dari masing-masing kegiatan/jenis
pekerjaan pada suatu proyek konstruksi, mulai dari pekerjaan awal sampai
dengan pekerjaan akhir.

Ada beberapa macam rencana kerja, yaitu :

1. Diagram balok/batang (bar chart)

2. Diagram garis keseimbangan (line balance diagram)
3. Kurva S

4. Diagram jaringan kerja (network diagram)

2.2.1 Diagram Balok

Diagram balok merupakan rencana kerja yang paling sederhana dan

sering digunakan pada proyek yang tidak terlalu rumit serta mudan dibuat dan



dipahami. Pada waktu membuat diagram balok telah diperhatikan urutan
kegiatan, meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan antara kegiatan
yang satu dengan yang lainnya.

2.2.2 Diagram Garis Keseimbangan

Rencana kerja ini disusun dengan menggunakan garis-garis
keseimbangan yang menunjukkan hubungan antara lokasi pekerjaan dengan
waktu dari tiap-tiap pekerjaan. Dengan diagram ini dapat ditunjukkan lokasi dari
tiap pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing lokasi dan
pekerjaan.

2.2.3 KurvaS

Kurva Sadalah pengembangan dan penggabungan dari Diagram Balok
dan Hannum Curve. Diagram balok dilengkapi dengan bobot tiap pekerjaan
dalam prosen (%).

Dari kurva S dapat diketahui prosentase (%) pekerjaan yang harus
dicapai pada waktu tertentu. Untuk menentukan bobot tiap pekerjaan harus
dihitung dahulu volume pekerjaan dan biayanya. serta biaya nominal dari seluruh
biaya pekerjaan tersebut. Kurva S ini sangat efektif untuk mengevaluasi dan
mengendalikan waktu dan biaya proyek.

2.2.4 Diagram Jaringan Kerja

Rencana kerja ini disusun berdasarkan urutan kegiatan dari suatu
proyek, sedemikian rupa sehingga tampak keterkaitan pekerjaan yang satu
dengan pekerjaan yang lainnya.



Diagram jaringan kerja yang biasa digunakan ada 3yaitu, CPM (Critical
Path Method), PERT (Programme Evaluation and Review Technique), dan PDM

(Precedence Diagram Method). Pada tugas akhir ini, kami khusus membahas

mengenai jaringan kerja CPM (Critical Path Method) yang merupakan inti
permasalahan dari tugas akhir kami.

2.3 CPM (Critical Path Method)

CPM (Critical Path Method), atau sering disebut metode jaiur kritis

merupakan metode yang memanfaatkan jaiur kritis sebagai suatu obyek
analisa. Jaiur kritis adalah jaiur terpanjang dari semua jaiur yang dimulai dari

peristiwa awal hingga peristiwa akhir. Kegunaan jaiur kritis ini adalah untuk

mengetahui kegiatan yang memiliki kepekaan paling tinggi terhadap
keterlambatan. Apabila kegiatan kritis mengaiami keterlambatan penyelesaian,
maka akan memperlambat kegiatan secara keseluruhan.

Demikian halnya apabila terjadi percepatan pada jaiur kritis, maka akan

mengakibatkan percepatan waktu penyelesaian secara keseluruhan. Untuk

mempercepat waktu diperlukan tambahan biaya. Penambahan biaya ini dapat

diusahakan seminimal mungkin menggunakan Crash Program dengan CPM.
yaitu dengan menerapkan pada jaiur kritisnya.

2.3.1 Bahasa/Simbol-simbol CPM

Bahasa/simbol-simbol yang digunakan di dalam CPM adalah :

• Arrow atau anak panah. artinya aktivitas/keniatan adalah Ruatu

pekerjaan dimana penyelesaiannya membutuhkan duration

(jangka waktu tertentu) dan resources (tenaga, equipment,
material, dan biaya).
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Node/event, bentuknya lingkaran bulat yang artinya peristiwa atau

kejadian, merupakan permulaan atau akhir dari satu atau lebih

kejadian-kejadian.

—=• Double arrow, anak panah sejajar, merupakan kegiatan di lintasan
kritis (Critical Path).

* DummV' bentuknya anak panah terputus-putus. artinya
kegiatan/aktivitas semu, adalah bukan kegiatan tetapi dianggap
kegiatan, hanya saja tidak membutuhkan duration dan resources
tertentu.

Keterangan :

a) Panjang, pendek maupun kemiringan anak panah sama sekali tidak

mempunyai arti, dalam pengertian letak pekerjaan, banyaknya duration
maupun resources yang dibutuhkan.

b) Periu diperhatikan aktivitas-aktivitas apa yang mendahului dan yang
mengikuti, serta yang dapat dikerjakan bersama-sama.

c) Aktivitas-aktivitas itu dibatasi saat mulai dan saat selesai (awal dan akhir).
Dalam suatu aktivitas dibutuhkan waktu, biaya, dan resources.

d) Kepala anak panah menjadi pedoman arah dari tiap kegiatan. Arah anak
panah menunjukkan urutan waktu.

e) Besar-kecilnya lingkaran tidak mempunyai arti, dalam pengertian penting
tidaknya suatu peristiwa.



Peraturan-peraturan :

1) Diantara dua saat (nodes) hanya boleh ada satu aktifitas (panah) yang
menghubungkannya. Apabila lebih dari satu aktifitas periu dibuat suatu notasi

lagi, yaitu adanya aktifitas semu atau dummy

2) Aktffitas semu (dummy) hanya boleh dipakai bila tidak ada cara lain untuk

menggambarkan hubungan-hubungan aktifitas yang ada dalam suatu
network.

2.3.2 Menentukan Niiai EET dan LET

Cara mencari EET Dan LET, yaitu :

NE : Number of Event, adalah angka indeks urut dari tiap peristiwa sejak
awal sampai akhir dalam suatu diagram network.

EET :Earliest Event Time, adalah waktu paling awal peristiwa itu dapat
dikerjakan.

Cara mencarinya:

Mulai dari event awal bergerak ke event akhir dengan jalan
menjumlahkan, yaitu antara EET ditambah durasi.

Forward

.Q...

Gambar2.1. Menghitung Niiai EET



Yang harus diperhatikan dalam menentukan EET dengan perhrtungan ke
depan adalah kegiatan (A, B. C) yang menuju lingkaran Jdan yang harus dipilih
waktu yang terbesar, atau dengan rumus :

jEETj = maximum (EETi +djj)

LET : Latest Event Time, adalah waktu paling akhir peristiwa itu harus
dikerjakan

Cara mencarinya :

Mulai dari event akhir bergerak mundur ke event sebelumnya dengan
jalan mengurangi, yaitu LET dikurangi durasi.

Backward

dR

Gambar2.2. Menghitung Niiai LET

Yang harus diperhatikan dalam menentukan LET adalah kegiatan yang
meninggalkan lingkaran J(P, Q, R). Harga LET dipakai/diambi. yang terkeci, dari
kegiatan yang meninggalkan lingkaran atau dengan rumus :

| EETi = minimum (JLETj -dij)~]

2.3.3 Lintasan Kritis

Sebuah kegiatan dikatakan kritis jika penundaan saat awalnya akan
menyebabkan penundaan tanggal penyelesaian keseluruhan proyek.
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Kegiatan nonkritis adalah kegiatan-kegiatan dengan jumiah waktu

diantara waktu awal yang paling cepat dengan waktu penyelsaian yang paling
lambat (sebagaimana diijinkan oleh proyek yang bersangkutan) adalah lebih

panjang daripada durasi aktualnya. Kegiatan yang nonkritis tersebut dikatakan

memiliki waktu senggang (slack) atau waktu mengambang (float).

Sebuah jalur/lintasan kritis adalah rantai kegiaatan-kegiatan kritis yang
menghubungkan kegiatan awal dan kegiatan akhir melalui event-event yang
mempunyai EET =LET. Ini berarti event-event itu tidak mempunyai Time Slack

(kelonggaran waktu), EET-nya tidak dapat lebih awal, dan LET-nya tidak dapat
lebih akhir dari perhitungan.

Lintasan ini memerlukan perhatian maksimal dari pengelola proyek,
terutama pada periode perencanaan dan implementasi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan, misalnya diberikan prioritas utama dalam alokasi sumber daya
yang dapat berupa tenaga kerja, peralatan atau penyelia. Pengalaman
menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan kritis dari suatu proyek umumnya kurang
dari 20% total pekerjaan, sehingga memberikan perhatian lebih kepadanya
dianggap tidak akan mengganggu kegiatan yang lain bila telah direncanakan
dengan sebaik-baiknya.

2.4 Perencanaan Biaya

Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan
proyek. Pada taraf pertama dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar
biaya yang diperlukan untuk membangun proyek atau investasi, selanjutnya
memiliki fungsi dengan spektrum yang amat luas yaitu merencanakan dan
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mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan, maupun
waktu.

Rencana anggaran biaya sebelumnya harus dipahami sebagai sebuah

rencana anggaran biaya yang diserahkan kontraktor sebagai harga penawaran

dan diserahkan pada waktu mengikuti pelelangan. Selanjutnya, bahwa RAB

tersebut adalah merupakan hasil estimasi tertinggi yang dapat dicapai dan aman

dalam rangka upaya pemenangan lelang.

Estimasi biaya/rencana anggaran biaya (RAB) merupakan
perkiraan/perhitungan biaya-biaya yang diperiukan untuk setiap pekerjaan dalam
suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperiukan untuk
menyelesaikan proyek tersebut.

Dalam menyusun RAB setidaknya secara sederhana dapat dipilahkan
menjadi dua langkah, yakni tahap persiapan dan tahap penyusunan RAB rtu

sendiri. Kedua lanagkah ini bukan merupakan suatu syarat mutlak dalam

penyusunan RAB, mungkin juga bisa dengan cara-cara lainnya. Hal tersebut

dikarenakan bahwa dalam membuat RAB ada dua faktor utama yang senantiasa
dipadukan yakni faktor analisis biaya konstruksi (meliputi upah dan bahan) dan
faktor pengalaman. Kedua faktor inilah yang mempengauhi kehandalan

seseorang dalam penyusunan RAB, kendatipun tidak selamanya demikian.

Rencana anggaran biaya dibuat sebelum proyek dilaksanakan, jadi
masih merupakan anggaran perkiraan, bukan anggaran yang sebenarnya
berdasarkan pelaksanaan (Actual Cost).

Rencana anggaran biaya biasanya dibuat oleh :

a) Dinas/instansi pemerintah atau owner

b) Perencana
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c) Kontraktor

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan gambar-gambar rencana
dan spesifikasi yang sudah ditentukan, upah tenaga kerja, harga bahan, dan
alat. Orang yang mengerjakan perhitungan dan pembuatan RAB disebut
Estimator atau Quantity Engineer (QE) atau Quantity Surveyor (QS).
Biaya proyek terdiri dari:

a. Biaya perencanaan

b. Biaya pembebasan tanah

c. Biaya untuk supervisor

d. Biaya pelaksanaan (construction cost)

Sedangkan biaya pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu :biaya Iangsung dan
biaya tidak Iangsung.

Biaya Iangsung atau direct cost adalah biaya untuk segala sesuatu yang
akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Pada saat pelaksanaan
proyek, biaya dike.uarkan untuk penyediaan material, sewa peralatan, dan upah
pekerja.

Biaya tidak Iangsung atau indirect cost adalah pengeluaran untuk segala
sesuatu yang tidak akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Biaya
tidak Iangsung ini akan naik bila terjadi keterlambatan penyelesaian proyek.
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Berikut ini disajikan gambar bagan aiir bagaimana membuat

biaya :

rencana anggaran
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Gambar 2.3. Bagan alir pembuatan RAB
bumber: Moaui kuliah Mana)emen Konstruksi.Tim Penyusun Uil

2.5 Hubungan antara Waktu dan Biaya

Waktu pelaksanaan sangat mempengaruhi jumiah biaya suatu proyek.
Jika suatu proyek terns berjalan tanpa batas waktu. maka biaya akan meningkat.
demikian pula jika waktu dipercepat biayanya aKan meningkat.

Sehubungan dengan itu periu direncanakan waktu yang tepat, sehingga
dinasiikan biaya seoptimai mungkin.

Crash Program dapat diterapkan untuk mempersingkat waktu
penyelesaian proyek dengan penambahan biaya seminimal mungkin, yaitu biaya
yang optimal antara biaya iangsung dan tidak iangsung.
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2.6 Crash Program

Crash Program yang berart, proses mempersingkat waktu (durasi) dalam
suatu proyek mencakup dua aspek pentmg, yakni biaya dan waktu. Aspek biaya
tercakup dalam penjadwalan proyek dengan mendefmisikan hubungan biaya-
waktu setiap keg,atan dalam proyek yang bersangkutan. Apabila crash program
diterapkan pada suatu proyek konstruksi, berarti kita periu mengurangi duras,.
Pengurangan duras, seperti ,tu akan banyak berpengaruh dalam mempersingkat
waktu penyelesaian proyek jika yang dikurang, durasinya adalah keg.atan yang
terdapat pada jaiur kritisnya. Dengan mengurang, durasi, kemungkinan akan
menambah biaya. Untuk menekan biaya tersebut kita dapat menerapkan eras*
program agar diperoleh biaya yang seoptimai mungkin.

Untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara waktu dan biaya suatu
kegiatan. dipakai definisi sebagai berikut:

a; Kurun waktu normaUdurasi normal (Dn), adalah kurun waktu yang
diperiukan untuk melakukan keg.atan sampai selesai, dengan cara yang



efisien tetapi di iuar pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha-usaha

khusus lainnya. seperti menyewa peralatan yang lebih canggih.

b) Biaya normal/cost normal (Cn), adalah biaya Iangsung yang diperiukan

untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal.

c) Kurun waktu dipersingkat/crash time/durasi crash (Dc), adalah waktu

tersingkat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang secara teknis masih

mungkin. Di sini dianggap sumber daya bukan merupakan hambatan.

d) Biaya untuk waktu dipersingkat/cost crash (Cc). adalah jumiah biaya

Iangsung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu tersingkat.
Keterangan :

a) Waktu normal tersebut dapat kita lihat pada Time Schedule atau pada CPM.

b) Biaya normal dapat diketahui dari RAB (Rencana Anggaran Biaya).

c) Untuk menentukan Waktu dipersingkat (Crash Time) periu memperhatikan
kondisi lapangan. diantaranya :

• Biia pekerjaan berjalan horisontai, maka dapat ditambahkan tenaga kerja
dan peralatannya/bahannya.

• Sedangkan bila pekerjaan berjalan vertikal. maka penambahan tenaga

kerja tidak dapat diterapkan karena kond'si lapangan yang tidak
memungkinkan, untuk itu periu pekerjaan lembur.

• Dalam satu item pekerjaan bisa dikombinasikan antara keduanya yaitu

penambahan tenaga kerja dan peralatan/bahan dengan pekerja lembur.

d) Biaya dipersingkat diperoleh der.gan menambahkan biaya normal dengan
biaya yang diperiukan untuk tenaga kerja yang ditambahkan dan

peralatan/bahan maupun kerja lembur.



Dengan diterapkannya Crash Program dengan CPM maka durasi dan

biaya normal menjadi berubah. Waktu yang dipersingkat menyebabkan kenaikan

biaya. Kenaikan biaya disebabkan karena adanya penambahan tenaga kerja

dan alat, atau bisa juga karena adanya pekerja lembur yang upahnya lebih tinggi

dari pekerja biasa.

Hubungan garis lurus dipergunakan untuk memudahkan. karena dapat

ditentukan besarnya slope untuk setiap kegiatan dengan hanya diketahui titik

normal (Dn, Cn) dan titik crash (Dc, Cc).

Biaya

X
X

_ Waktu
IJC Dn

Gambar 2.5. Hubungan iinier antara waktu dan biaya normal dengan dipersingkat

Untuk dapat menerapkan crash program dengan CPM ini dalam suatu

proyek konstruksi, langkah pertama yaitu menghitung waktu penyelesaian

proyek dan identifikasi float dengan CPM, termasuk lintasan kritisnya. Kemudian

biaya normai dan biaya dipercepat masing-masing kegiatan ditentukan berapa

besarnya dan ditabulasikan. Masing-masing kegiatan pada jaiur kritis harus

dihitung slope biayanya.

Slope biaya dapat ditentukan dengan rumus :

cc

s:ope =

un - Dc

(Rp / hart;



Maksimum durasi yang dapat dipersingkat (crash) =di = Dn - Dc

Seteiah dianalisis (crash), dihitung waktu dan biaya proyek dengan rumus

Waktu proyek = £ all {Ij) \Dn-Dcr

Biaya proyek = £ ail (ij)iCn + Ri (Dn - Dc)r

22

Sebagai gambaran, berikut adalah contoh program mempersingkat waktu

proyek dengan kegiatan dan hubungan seperti pada gambar net work berikut,

serta data durasi (waktu) dan cost (biaya) seperti teriihat pada tabel 3.1.

Kami sebagai penulis mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan

urutan sebagai berikut:

1. Pertama-tama mencari jaiur kritis, sekaligus menghitung kurun waktu

penyelesaian proyek.

6 B 8

7 1 8

-*/ ^ .* "—

0 X /"

0

-.\ r •f 0

\ j 8

17

17 12

29

29

Gambar 2.6. Contoh jaringan kerja kegiatan proyek dengan waktu dan biaya

Jaiur kritis = C - X - E - F - G

waktu proyek = 32 minggu

Biaya proyek = 70 juta

32

32

normal



23

2. Data tabulasi waktu serta biaya normal dan dipersingkat.

-Tabel^: Tabulas^waktu dan biaya serta slope biaya masing-masing kegiatan

di = Dn - Dc
Cc-Cn

Ri=-

Dn-Dc

Dn = durasi normal (minggu)

Dc =durasi dipersingkat/durasi crash (minggu)

Cn = biaya normal/cos? normal (juta)

Cc =biaya dipersingkat/cosf crash (juta)

Ri = slope biaya

di =maksimal durasi yang dapat dipersingkat

Crash!

1

Ri

di

X E F C G
0

0

2

4

8/3

6

4

4

8

1

Dipilih Ri terkecil dengan syarat di >0, yaitu :de =2dan Re =4. Jadi kegiatan
yang dapat dipersingkat adalah kegiatan E dengan maksimum durasi crash

adalah 4minggu, sehingga gambar jaringan kerjanya menjadi sebagai berikut:
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Gambar 2.7. Jaringan kerja kegiatan proyek seteiah mengaiami crash

Jaiur kritis = C - X - E - F - G dan C-D-F-G

Waktu proyek = 28 minggu

Penambahan biaya = cIexRe = 4x2 = 8 juta

Biaya proyek = 70 juta+ 8 juta = 78 juta

Crash 2
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28

Dipilih Ri terkecil dengan syarat di >0, yaitu : Rf =8/3 dan dF =6. Jadi kegiatan

yang dipersingkat adalah kegiatan F dengan maksimum durasi crash adalah 6

minggu, sehingga gambar jaringan kerjanya menjadi sebagai berikut:
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Gambar 2.8. Jaringan kerja kegiatan proyek seteiah mengaiami crash 2
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Lintasan kritis = C - X - E - F - G dan C - D - F - G

Waktu proyek = 22 minggu

Penambahan biaya = (JfxRf = 6x8/3= 16 juta

Biaya proyek = 78 juta + 16juta = 94 juta

Crash 3
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Dipilih Ri terkecil dengan syarat di >0, yaitu : dc =4 dan Re =4. Jadi kegiatan

yang dipersingkat adalah kegiatan C dengan maksimum durasi crash adalah 4

minggu, tetapi karena ada lintasan paralel yang mempengaruhi maka dilakukan

pengurangan durasi antar lintasan sebagai berikut ini:

dc + dx = 8 + 0 = 8

dA + dB = 6 + 1 =7

Sehingga maksimum durasi crash pada kegiatan C =8 - 7 = 1 minggu. Maka

gambar jaringan kerjanya menjadi sebagai berikut:
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Gambar 2.9. Jaringan kerja kegiatan proyek seteiah mengaiami crash 3

Lintasan kritis = kritis semua

Waktu proyek = 21 minggu



Penambahan biaya = dcxRc = 1 x4 = 4 juta

Biaya proyek = 94 juta+ 4 juta = 98 juta

Crash 4
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Aktivitas Gdi crash, dengan dc = 1 dan Rg = 8, sehingga jaringan kerjanya
menjadi sebagai berikut :
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Gambar 2.10. Jaringan kerja kegiatan proyek seteiah mengaiami crash 4

Waktu proyek = 20 minggu

Penambahan biaya =dcxRG =1x8 =8 juta

Biaya proyek = 98 juta +8 juta = 106 juta

Kegiatan Dtidak periu di-cras/? karena tidak akan mengurangi waktu proyek,

tetapi hanya akan menambah besarnya biaya proyek.

Crash 5
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Aktivitas A di crash, dengan dA = 2 dan Rg = 3, sedangkan aktivitas C

menyesuaikan karena ada lintasan paralel dan masih dapat dipersingkat,

sehinggadc = 2 dan Rc =4 jaringan kerjanya menjadi sebagai berikut:

/'
1

V i 4 .

B I 5 ''

1 I 5 \ u

,.-*/
_

/•

.«*

""" X,
/' ! o '\ X .,.

\
i- !
| o /

1 5

./'
D

5

10

10 /

16

16

18

18

Gambar 2.11. Jaringan kerja kegiatan proyek seteiah mengaiami crash 5

Waktu proyek = 18 minggu

Penambahan biaya =(dA xRa) +(dc xRc) =(2 x3) +(2 x4) =14 juta

Biaya proyek = 106 juta+ 16 juta = 120 juta

Bila pada tahap ini masih akan dilakukan crash lagi, maka akan terjadi

penambahan biaya sedangkan durasinya tetap. Sebab usaha mempersingkat

waktu kegiatan-kegiatan berikutnya tidak menghasilkan pengurangan waktu

penyelesaian proyek, sehingga akan dicapai titik TDT (titik dipersingkat total)

atau all crash point. Jadi dari segi usaha mempersingkat jadwal, maka

pengeluaran biaya yang dikeluarkan seteiah hasil seperti di atas adalah sia-sia

saja.

Tabel 2.2. Kegiatan-kegiatan yang telah dipersingkat

Kegiatan yang dipersingkat
Posisi norma!

Aktivitas E

Aktivitas F

Aktivitas C

Aktivitas G

Aktivitas A dan C

Waktu Proyek (minggu)
32

28

22

21

20

18

Biaya Proyek (juta)

70

78

94

98

106

120



28

Untuk mempersingkat kurun waktu kegiatan dimulai dari kegiatan kritis

yang mempunyai slope biaya terendah. Setiap kali selesai mempercepat

kegiatan, teliti kemungkinan adanya float yang mungkin dapat dipakai untuk

mengulur waktu kegiatan yang bersangkutan untuk memperkecil biaya.

Menekan satu kegiatan kritis ke titik crash tidak selalu berarti bahwa durasi

keseluruhan proyek akan berkurang dalam jumiah yang sama dengan durasi

yang telah dipersingkat (crash). Hal ini karena pada saat kegiatan kritis ditekan,

sebuah jaiur kritis baru dapat terbentuk.

Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur/lintasan

kritis baru, maka percepat kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai kombinasi

slope biaya terendah.

Proses mempersingkat waktu dilakukan hingga mencapai TPD, seperti
ditunjukan pada gambar berikut ini:

Biaya
• -TDT= Titik Dipersingkat Total

-TPD= Titik Proyek Dipersingkat

Kurva biaya fangsung

Titik Normal

A

Waktu

Gambar 2.12. Titik normal, TPD, dan TDT
Sumber: Iman Soeharto, Manajemen Proyek

Pada TPD ini mungkin masih terdapat beberapa kegiatan komponen

proyek yang belum dipersingkat waktunya. dan bila ingin dipersingkat juga

(berarti mempersingkat waktu semua kegiatan proyek yang secara teknis dapat
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dipersingkat), maka akan menaikkan total biaya proyek tanpa adanya

pengurangan waktu. Titik tersebut dinamakan titik dipersingkat total (TDT) atau

all crash-point. Analisis di atas hanya mengenai biaya Iangsung kegiatan proyek.

Kenyataan sesungguhnya, biaya proyek terdiri dari biaya Iangsung (direct cost)

dan biaya tidak Iangsung (indirect cost), dengan asumsi bahwa durasi proyek

meningkat, biayatidak Iangsung juga meningkat.

Jadi total biaya proyek adalah sama dengan jumiah biaya Iangsung

ditambah biaya tidak Iangsung. Keduanya berubah sesuai dengan waktu dan

kemajuan proyek. Meskipun tidak dapat diperhitungkan dengan rumus tertentu,

tapi pada umumnya makin lama proyek berjalan maka makin tinggi kumulatif

biaya tidak Iangsung yang diperiukan.

Hubungan kedua macam biaya tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini:
Biaya

Total cost

HuJffcCt CQSt

..._Titik Normal

Direct cost

-»- Waktu

Gambar 2.13. Hubungan antara biaya Iangsung &tidak Iangsung
Sumber: Iman Soeharto, Manajemen Proyek.

2.7 Teori Produktifitas

2.7.1 Umum

Secara umum produktifitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara

hasil yang dicapai dengan berbagai sumber daya yang digunakan dalam waktu
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tertentu. Pada proyek konstruksi, produktifitas mutlak dipenuhi karena

pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh mutu, biaya, dan waktu tertentu,

sehingga untuk mewujudkan hasil yang diharapkan diperiukan peran sumber

daya manusia yang dapat menciptakan suatu sistem kerja terbaik.

Dalam pencapaian suatu produktifitas, diperiukan adanya prestasi kerja

yang selalu meningkat dari berbagai pihak disertai dengan adanya sistem kerja

yang dapat membuat suatu kegiatan menjadi lebih produktif.

2.7.2 Produktifitas Tenaga Kerja

Produktifitas tenaga kerja merupakan besar volume pekerjaan yang

dihasilkan oleh seseorang atau suatu regu tenaga kerja selama periode waktu

tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut:

PrbdirktiTftas. Pekerja: =
Vprurrre. rrasft kegiatan (satuanyptume)

jumiah- pekerjaDurasrkegiatan {satiian!waktu) x

Satuart- ydiuVnfe fjatn;-<Srang- ;-;•;'

Produktifitas tenaga kerja umumnya akan meningkat jika faktor-faktor

yang mempengaruhinya dikombinasikan secara tepat. Beberapa faktor yang

berpengaruh terhadap produktifitas pekerja pada bidang jasa konstruksi, yaitu :

1. Kualitas, jumiah, dan kesinambungan kerja

2. Motifasi tenaga kerja

3. Tingkat mekanisasi peralatan yang digunakan

4. Kontinuitas pekerjaan yang dipengaruhi oleh :

a) Ketersediaan bahan baku atau meterial

b) Pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor/sub kontraktor



c) Ketersediaan dan kelengkapan informasi teknis

d) Variasi pekerjaan

5. Tingkat kompleksitas proyek

6. Mutu hasil pekerjaan

7. Metoda konstruksi

8. Jenis kontrak

9. Kualitas dan jumiah manajer

10. Iklim dan cuaca tempat pekerjaan

Sangat diperiukan keahlian dalam perencanaan tenaga kerja karena

memberikan akibat pada biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Khusus dalam masaiah sumber daya, proyek menginginkan sumber daya yang

tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup pada waktunya, digunakan

secara optimal dan demobilisasi secepatnya seteiah tidak diperiukan.

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan berbagai

pendekatan, antara lain sebagai berikut ( Hani Handoko, 1984 ):

1. Pendekatan melalui sistem ketenagakerjaan yang dipakai

a) Peningkatan atau pengurangan jumiah tenaga kerja

b) Pengadaan sistem kerja lembur atau melaksanakan crash program

2. Melalui pendekatan manajemen

a) Perbaikan metoda operasi secara keseluruhan

b) Peningkatan, penyederhanaan atau pengurangan variasi produk untuk

masing-masing tenaga kerja

c) Perbaikan organisasi, perencanaan dan pengawasan

Dalam usaha memenuhi target waktu yang telah ditentukan seringkali

harus diberlakukan crash program, yaitu upaya yang dilakukan untuk



mempercepat waktu penyelesaian suatu kegiatan guna mengejar ketinggalan

dari waktu yang telah ditetapkan. atau alasan lain yang menginginkan

penyelesaian proyek untuk dipercepat. Metode yang biasa digunakan dalam
crash program adalah :

a) Menambah kemampuan suatu pelaksanaan (biaya, tenaga, alat)
b) Memberlakukan sistem kerja lembur

Usaha di atas dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas jenis

pekerjaan dan kapasitas kerja dari tenaga kerja. Pemilihan sistem dan altematif

yang tepat sangat diperiukan terutama dalam mengantisipasi masaiah

ketenagakerjaan yang sering menjadi hambatan.
Kepac
Tenac:

300

Jatan

a Kerja

250

~200

150
^^^_

100-

50

0.

1.(3 1.1 1.2 1.3

Produktifitas

Gambar 2.14. Kepadatan tenaga kerja versus produktifitas
Sumber: Iman Soeharto, Manajemen Proyek

2.7.3 Kerja Lembur

Acap kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per
minggu tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal,
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meskipun hal ini akan menurunkan efesiensi kerja. Memperkirakan waktu

penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan kerja lembur, periu

diperhatikan kemungkinan kenaikan total jam-orang. Grafik pada gambar 2.15

menunjukkan indikasi penurunan produktifitas, bila jumiah jam per hari dan hari

per minggu bertambah.

Penelitian menunjukkan bahwa besar proyek (dinyatakan dalam jam-

orang) juga mempengaruhi produktifitas tenaga kerja lapangan, dalam arti makin

besar ukuran proyek produktifitas menurun.

Besarnya penurunan produktifitas tersebut dapat dilihal pada gambar berikut:

Indeks Produktifitas

1,4 ,,

Proyek Besar

1,3 .,

1,2 u

1.1 »

Jam Lembur

Gambar 2.15. Indikasi menurunnya produktifitas karena kerja lembur
Sumber: Iman Soehartp, Manajemen Proyek


