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2.1 Pengertian Proyek dan Manajemen Proyek

2.1.1 Definisi Proyek

Proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia,

material, peralatan dan biaya atau modal yang dihimpun dalam suatu wadah

organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selain itu proyek juga

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara

berurutan dengan logika serta menggunakan banyak jenis sumber daya yang

dibatasi oleh dimensi biaya, mutu dan waktu. Kegiatan proyek dapat diartikan

sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang

terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk

melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Proyek

meliputi tugas-tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan hasil dan

waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dengan keterbatasan sumber

daya. (Husen, 2010)

2.1.2 Definisi Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan

keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas,

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil

yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan waktu, serta keselamatan kerja.

2.2 Perencanaan dan Penjadwalan Proyek dengan PERT CPM

Pengelolaan proyek berskala besar yang berhasil memerlukan

perencanaan, penjadwalan, dan pengkoordinasian dari berbagai aktifitas yang

saling berkaitan. Untuk itu diperlukan prosedur yang didasarkan atas penggunaan

network (jaringan) dan teknik-teknik network dalam perencanaan, penjadwalan,

dan pengkoordinasian suatu proyek.
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Penggunaan jaringan dalam bidang manajemen umumnya yaitu

penggunaan teknik jaringan aktivitas, atau sering disebut sebagai teknik jaringan

proyek, suatu proyek yang melibatkan berbagai aktivitas yang saling berhubungan

baik langsung atau tidak langsung. Jaringan proyek dibuat dengan mengacu pada

ketentuan yang diberlakukan, misalnya AOA (Activity On Arrow), di mana

aktivitas digambarkan atau dilambangkan pada busur panah, AON (Activity On

Node), yaitu aktivitas dilambangkan sebagai simpul.

Network Planning pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara

bagian-bagian pekerjaan (variabel) yang digunakan dalam diagram network.

Prosedur yang paling utama dan terkenal pada saat ini dikenal sebagai PERT

(Program Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Methode),

walaupun terdapat banyak variasi dengan nama yang berbeda-beda.

PERT merupakan suatu metode penjadwalan dengan menimbang durasi

aktivitas yang bersifat tidak pasti.

2.2.1 Simbol-simbol dalam metode PERT CPM

Simbol-simbol  yang digunakan untuk menggambarkan suatu network

dalam PERT adalah sebagai berikut.

Anak panah = arrow, Anak panah melambangkan kegiatan, arah anak

panah menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang

mendahului ataupun kegiatan yang mengikutinya. Kegiatan  yang

dimaksud adalah kegiatan yang memerlukan durasi dalam pemakaian

sejumlah sumber tenaga, peralatan, material dan biaya. Panjang ataupun

kemiringan anak panah tidak mempunyai arti apapun. Sehingga tidak perlu

menggunakan skala. Kepala anak panah menjadi arah bahwa kegiatan

dimulai dari permulaan dan menuju akhir.

Lingkaran kecil = node, menentukan sebuah kejadian. Kejadian di sini

didefenisikan sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa

kegiatan.

- - - Anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan semu atau dummy.

Dummy disini digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan. Seperti
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halnya arrow panjang, ketebalan dan kemiringan dummy tidak perlu

bersakla. Perbedaan dummy dengan kegiatan biasa adalah dummy tidak

mempunyai durasi (jangka waktu tertentu) karena tidak memakai atau

menghabiskan sejumlah sumber daya.

2.3 Ciri-ciri Proyek

Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain :

1. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir.

2. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek.

3. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran

biaya, dan mutu hasil akhir.

4. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang.

5. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya.

2.4 Jenis-jenis Proyek

Masing-masing proyek biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam

hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, serta produk akhir. Untuk lebih

jelas, berikut ini diuraikan jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama

dan produk akhir.

1. Proyek Konstruksi

Kegiatan utamanya adalah studi kelayakan, design engineering, pengadaan

dan konstruksi. Hasilnya berupa pembangunan jembatan, gedung,

pelabuhan, jalan raya, dan sebagainya, yang biasanya menyerap kebutuhan

sumber daya yang besar serta dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.

2. Proyek Industri Manufaktur

Kegiatan utamanya adalah design engineering, pengembangan produk,

pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba terhadap produk serta

pemasaran. Produknya dapat berupa kendaraan, alat elektronik, bahan

tekstil, pakaian, serta lainnya yang dapat diproduksi dalam jumlah massal,

penggunaannya dapat bersifat individu atau dapat digunakan orang

banyak.
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3. Proyek Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan utama pada proyek ini adalah melakukan penelitian dan

pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Proses

pelaksanaan serta lingkup kerja yang dilakukan sering mengalami

perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir proyek. Tujuan

proyek dapat berupa memperbaiki atau meningkatkan produk, pelayanan,

atau metode produksi.

4. Proyek Padat Modal

Jenis proyek ini tidak diartikan berdasarkan komponen kegiatannya saja,

tetapi lebih kepada jumlah dana kapital yang digunakan dengan jumlah

cukup besar. Proyek padat modal tidak selalu berarti padat tenaga kerja,

namun dapat saja proyek dengan tenaga kerja secukupnya. Sebagai contoh

adalah proyek pembebasan lahan, pembelian material dan peralatan

dengan jumlah besar, pembangunan fasilitas produksi, dan lain

sebagainya.

5. Proyek Pengembangan Produk Baru

Proyek ini merupakan gabungan antara proyek penelitian dan

pengembangan dengan proyek padat modal, lalu dilanjutkan dengan

mendirikan unit percobaan dalam bentuk pilot plan. Setelah hasil uji coba

berhasil dan dapat diproduksi secara massal, dilanjutkan dengan proyek

padat modal untuk membangun fasilitas produksi sesuai dengan kapasitas

yang diinginkan.

6. Proyek Pelayanan Manajemen

Proyek ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan spesifik suatu perusahaan

di mana produk akhirnya berupa jasa atau dalam bentuk nonfisik. Laporan

akhir dari proyek dapat dipakai oleh perusahaan pemilik proyek sebagai

rekomendasi untuk pedoman pelaksanaan, standar operasional prosedur

dari suatu pekerjaan, serta efisiensi pengelolaan suatu pekerjaan. Contoh

jenis proyek ini adalah proyek pengembangan sistem informasi

perusahaan, perbaikan efisiensi kinerja perusahaan, dan sebagainya.

7. Proyek Infrastruktur
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Proyek ini biasanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat

secara luas dalam hal prasarana transportasi, pembangunan waduk

pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah, sarana instalasi

telekomunikasi dan penyediaan sumber air minum. Biasanya proyek ini

padat modal dan padat karya yang mendapat bantuan pinjaman dari

donatur luar negeri dengan pinjaman jangka panjang, yang pembayaran

serta pengelolaan dananya dilakukan oleh pemerintah atau dapat juga

dengan investasi pihak swasta kemudian pemerintah memberi konsesi.

2.5 Timbulnya Suatu Proyek

Awal timbulnya suatu proyek dapat berasal dari berbagai sumber sebagai

berikut :

1. Rencana Pemerintah

Misalnya proyek pembangunan prasarana, seperti jalan, jembatan,

bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, lapangan terbang. Tujuannya dititik

beratkan pada kepentingan umum dan masyarakat.

2. Permintaan Pasar

Hal ini terjadi bila suatu ketika pasar memerlukan kenaikan suatu macam

produk dalam jumlah besar, permintaan ini dipenuhi dengan cara

membangun sarana produksi baru.

3. Dari Dalam Perusahaan yang Bersangkutan

Hal ini dimulai dengan adanya desakan keperluan dan telah dikaji dari

segala aspek menghasilkan keputusan untuk merealisasikannya menjadi

proyek. Misalnya proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

kerja dan memperbaharui perangkat dan sistem kerja lama agar lebih

mampu bersaing.

4. Dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Dari kegiatan tersebut di hasilkan produk baru yang diperkirakan akan

banyak manfaat dan peminatnya, sehingga mendorong dibangunnya

fasilitas produksi. Misalnya komoditi obat-obatan dan bahan kimia

lainnya.



II-6

2.6 Tolok Ukur Sukses Pengelolaan Proyek

Tolok ukur sukses pengelolaan proyek adalah :

1. Biaya proyek, tidak melebihi batas yang telah direncanakan atau yang

telah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan kontrak pelaksanaan suatu

pekerjaan.

2. Mutu pekerjaan, atau mutu hasil akhir pekerjaan dan proses atau cara

pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan

kesepakatan, perencanaan ataupun dokumen kontrak pekerjaan.

3. Waktu penyelesaian pekerjaan harus memenuhi batas waktu yang telah

disepakati dalam dokumen perencanaan atau dokumen kontrak pekerjaan

yang bersangkutan.

2.6.1 Penentuan Waktu

Setelah suatu network ditentukan dan digambarkan, maka langkah

berikutnya adalah mengestimasi waktu yang diperlukan untuk masing-mmasing

aktivitas, dan menganalisis seluruh diagram network untuk menentukan waktu

yang terjadinya masing-masing kegiatan (event).

Dalam menganalisa dan mengetimasi waktu, amak akan didapatkan suatu

lintasan tertentu dari kegiatan-kegiatan pada network, yang menentukan jangka

waktu penyelesaiaan seluruh proyek. Lintasan dimaksud adalah lintasan kritis

(critical path). Selain lintasan kritis, masih terdapat lintasan-lintasan lain yang

mempunyai jangka waktu yang kebih pendek daripada lintasan kritis, dan biasa

disebut dengan float, di mana float mempunyai waktu untuk bisa terlambat,

sehingga berapapun float tidak akan mempengaruhi proyek yang telah

dijadwalkan. Float sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu, total float dan free

float. Float memberikan kelonggaran waktu pada sebuah network. Float juga

digunakan pada waktu mengerjakan penentuan jumlah material,peralatan, dan

tenaga kerja.

Total float adalah sejumlah aktu yang tersedia untuk terlambat

diperlambatnya pelaksanaan kegiatan tanpa mempengaruhi selesainya proyek

secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan free float adalah sejumlah
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waktu yang tersedia untuk terlambat atau diperlambatnya pelaksanaan kegiatan

tanpa mempengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya.

(Ervianto, 2003).

2.6.2 Notasi yang digunakan

Untuk memudahkan perhitungan penentuan waktu, maka digunakan

notasi-notasi sebagai berikut :

TE = earliest event occurrence time, yaitu waktu saat tercepat terjadinya

event.

TL = lates event occurrence time, yaitu saat paling lambat terjadinya event.

ES = earliest activity start time, yaitu saat tercepat dimulainya aktivitas.

EF = earliest activity finish time, yaitu saat paling lambat dimulainya

aktivitas.

LS = lates activity start time, yaitu saat paling lambat dimulainya aktivitas.

LF = lates activiti finish time, yaitu saat paling lambat diselesaikannya

aktivitas.

t = activity duration time, yaitu waktu yang diperlukan untuk suatu

aktivitas.

S = total slack/total float.

SF = free slack/free float. (Husen, 2010)

2.6.3 Asumsi dan cara perhitungan

Dalam melakukan perhitungan penentuan aktu digunakan tiga buah asumsi

dasar, yaitu.

1. Saat paling lambat terjadinya terminal event adalah TL = 0 untuk event ini.

2. Saat tercepat terjadinya initial event hari ke-nol.

3. Proyek hanya memiliki satu initial event (titik awal) dan satu terminal

event.

Adapun perhitungan yang harus dilakukan terdiri atas dua cara, yaitu cara

perhitungan maju (forward computation) dan perhitungan mundur (backward

computation). Untuk melakukan perhitungan maju dan mundur, digumakan
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lingkaran kejadian (event), lingkaran kejadian ini dibagi atas tiga bagian dan

digambarkan seperti gambar 2.1.

Gambar 2.1 Lingkaran kejadian. (Husen, 2010)

Keterangan :

a = ruang untuk nomor event.

b = ruang untuk menunjukkan saat paling cepat terjadinya event (TE),

yang merupakan hasil perhitungan maju.

c = ruang untuk menunjukkan saat paling lambat terjadinya event (TL),

yang merupakan hasil perhitungan mundur.

Apabila network dari suatu proyek digambarkan, dan setiap node dibagi

menjadi tiga bagian, maka langkah selanjutnya adalah memberi nomor pada

masing-masing node. Kemudian mencantumkan pada setiap anak panah perkiran

waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan. Letak angka yang menunjukkan

waktu kegiatan, terletak di bawah panah. Satuan waktu yang digunakan pada

seluruh proyek harus sama, sebagai contoh pemakaian minggu, hari dan lain-lain.

2.7 Perhitungan Maju

Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak mulai dari initial event

menuju terminal event (maksudnya ialah menghitung saat yang paling tercepap

terjadinya events).

Dalam perhitungan maju, ada beberapa langkah yang harus dilakukan,

yaitu :

1. Saat tercepat terjadinya initial event ditentukan pada hari ke nol sehingga

untuk initial event berlaku TE = 0.

2. Kalau initial event terjadi pada hari ke-nol, maka initial event dapat dilihat

pada gambar 2.2

b
a

c
LET
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(i,j)

Gambar 2.2 Initial event yang terjadi pada hari ke nol. (Husen, 2010)

ES(i,j) = TE(j) = 0

EF(I,j) = ES(I,j) + t(I,j) maka,

EF(I,j) = ES(I,j) + t(I,j)

Maka saat paling cepat terjadinya sebuah event sama dengan nilai terbesar

dari saat tercepat untuk menyelesaikan aktifitas-aktifitas yang berakhir pada event

tersebut, sehingga

TE(J)=max(EF(i1j),EF(i2j),...,EF(inj)) ................................(2.1)

2.8 Perhitungan Mundur

Perhitungan mundur ialah perhitungann yang bergerak dari terminal event

menuju ke initial event betujuan untuk menghitung saat paling lambat terjadinya

event dan saat paling lambat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-aktivitas

(TL, LS, dan LF). Seperti halnya pada perhitungan maju, pada perhitungan

mundur ini pun terdapat beberapa langkah, yaitu.

1. Pada terminal event berlaku TL = TE

2. Saat paling lambat untuk memulai suatu aktivitas sama dengan saat paling

lambat untuk menyelesaikan aktivitas itu dikurangi dengan duration

aktivitas.

Setiap aktifitas hanya dapat dimulai apabila event yang mendahuluinya

telah terjadi. Oleh karena itu, saat paling lambat terjadinya sebuah event sama

dengan nilai terkecil dari saat-saat paling lambat untuk memulai aktifitas-aktifitas

yang berpangkal pada event tersebut.

TL(i)=min(LS(ij1),LS(ij2),...,LS(ij3)) ................................(2.2)

ES
I

LS
LET

EF
J

LF
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2.9 Perhitungan Kelonggaran Waktu (Float atau Slack)

Menurut (Husen, 2010) Float adalah batas toleransi keterlambatan suatu

kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan alokasi sumber daya.

Jenis-jenis float adalah :

1. TF (Total Float)

a. Waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan  boleh terlambat

tanpa menunda waktu penyelesaian proyek.

b. Berguna untuk menentukan lintasan kritis untuk mempercepat durasi

proyek bila nilai TF = 0.

c. TFij = LSj - ESi – durasiij

= LF – EF = LS – ES ................................(2.3)

2. FF (Free Float)

a. Waktu tenggang yang diperoleh dari saat paling awal peristiwa j dan

saat paling awal peristiwa i dengan selesainya kegiatan tersebut.

b. Berguana untuk alokasi sumber daya dan waktu dengan

memindahkannya ke kegiatan lain.

c. FFij = ESj – LSi durasiij ................................(2.4)

3. IF (Independent Float)

a. Waktu tenggang yang diperoleh dari saat pailng awal peristiwa j dan

saat paling lambat j dengan selesainya kegiatan tersebut.

b. IFij = ESj - LSi - durasiij ................................(2.5)

2.10 Lintasan Kritis

Menurut (Husen, 2010) Lintasan kritis adalah lintasan dengan kumpulan

kegiatan yang mempunyai durasi terpanjang yang dapat diketahui bila

kegiatannya mempunyai TF = 0. Lintasan kritis suatu proyek adalah lintasan

dalam suatu jaringan kerja sedemikian sehingga kegiatan pada lintasan ini

memiliki kelambanan nol. Lintasan kritis memiliki arti penting dalam pengelolaan

proyek karena lintasan kritis merupakan waktu atau durasi penentu proyek.

Penundaan atau keterlambatan tugas dalam kategori lintasan kritis menyebabkan
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penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Keterlambatan tugas dalam

kategori lintasan non kritis tidak akan menunda penyelesaian proyek.

Metode lintasan kritis (Critical Path Method - CPM) merupakan metode

yang digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek.

Dalam metode ini, pekerjaan-pekerjaan dan ketergantungan dimodelkan dalam

suatu jaringan yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan waktu tercepat

menyelesaikan masing-masing pekerjaan. Time Slack (kelonggaran waktu)

terdapat pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilalui oleh lintasan kritis, ini

memungkinkan bagi manejer untuk memindahkan tenaga kerja, alat-alat, dan

biaya-biaya ke pekerjaan-pekerjaan dilintasan kritis demi efisiensi.

2.11 Percepatan Proyek

Manajer proyek diharuskan dapat menyelesaikan proyek dalam waktu

relatif lebih cepat dibandingkan waktu pada lintasan kritis. Dalam kondisi seperti

ini program linier digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya sedemikian

sehingga meminimalkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan supaya proyek

selesai lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan.

2.12 Network Planning

2.12.1 Definisi Network Planning

Network Planning diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh tim perusahaan

Du-Pont dan Rand Corporation untuk mengembangkan sistem kontrol

manajemen. Metode ini dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar

kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini relatif lebih

sulit, hubungan antar kegiatan jelas, dan dapat memperlihatkan kegiatan kritis.

Dari informasi network planninglah monitoring serta tindakan koreksi kemudian

dapat dilakukan, yakni dengan memperbarui jadwal.

2.12.2 Analisis Network Planning

Dalam proses perencanaan, penjadwalan, dan pegawasan sering digunakan

dengan teknik yang dikenal dengan nama metode lintasan kritis/critical path
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method (CPM), dan dengan program evaluation and review technique (PERT).

Pada dasarnya kedua teknik analasis ini sama, perbedaannya pada perkiraan

waktu, dimana CPM memprediksikan waktu dengan cara pasti sementara PERT

dengan cara kemungkinan.

2.12.3 Time Schedule (rencana kerja)

Adalah suatu pembagian terperinci yang disediakan untuk masing-masing

bagian pekerjaan awal sampai bagian-bagian pekerjaan akhir.

a. Persiapan, penyusunan rencana kerja ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain :

1. Keadaan lapangan kerja

2. Kemampuan tenaga kerja

3. Penyedia bahan material bangunan

4. Peralatan pembangunan

5. Gambar-gambar kerja

b. Bahan-bahan yang diperlukan

Untuk menyusun rencana kerja diperlukan bahan-bahan yang lengkap dan

terperinci, antara lain :

1. Daftar volume pekerjaan

2. Tenaga kerja dan peralatan

3. Data lapangan

4. Data lain

c. Cara menyusun rencana kerja jenis rencana kerja

Rencana kerja disusun berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,

pelaksanaan penyusunan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Daftar bagian-bagian pekerjaan

2. Urutan pekerjaan

3. Waktu pelaksanaan pekerjaan

d. Jenis rencana kerja

Pada umumnya penggunaan/pemilihan jenis rencana kerja tergantung dari

macam dan jenis pekerjaan bangunan yang dilaksanakan.
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Ada beberapa jenis rencana kerja, antara lain :

1. Barchart (diagram batang)

Rencana kerja yang paling sering dan banyak digunakan adalah

diagram batang atau Gant chart. Barchart digunakan secara luas dalam

proyek konstruksi karena sederhana, mudah pembuatannya, dan mudah

dimengerti oleh pemakainya. Barchart adalah sekumpulan daftar kegiatan

yang disusun dalam kolom arah vertical, sedangkan kolom arah horizontal

menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat

terlihat dengan jelas sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh

panjangnya diagram batang.

Barchart ditemukan oleh Gantt dan Fredick W. Taylor dalam bentuk

bagan balok, dengan panjang balok sebagai representasi dari durasi setiap

kegiatan. Format bagan baloknya informatif, mudah dibaca dan efektif

untuk komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana.

2. Network Schedule

Perencanaan merupakan bagian terpenting untuk mencapai

keberhasilan proyek konstruksi. Pengaruh dari perencanaan terhadap

proyek konstruksi akan berdampak pada pendapatan dalam proyek itu

sendiri. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kejadian dalam proyek

konstruksi yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik dapat

menghemat ± 40% dari biaya proyek, sedangkan perencanaan yang kurang

baik dapat menimbulkan kebocoran anggaran sampai dengan ± 400%.

Tahapan Penyusunan Network Schedulling :

a. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan dari paket WBS berdasar item

pekerjaan, lalu diberi kode kegiatan untuk memudahkan

identifikasi.

b. Memperkirakan durasi setiap kegiatan dengan mempertimbangkan

jenis pekerjaan, volume pekerjaan, jumlah sumber daya,

lingkungan kerja serta produktivitas kerja.
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c. Penentuan logika ketergantungan antar kegiatan dilakukan dengan

tiga kemungkinan hubungan, yaitu kegiatan yang mendahului

(predecessor), kegiatan yang didahului (successor), serta bebas.

d. Perhitungan analisis waktu serta alokasi sumber daya, dilakukan

setelah langkah-langkah di atas dilakukan dengan akurat dan teliti.

3. Manfaat kegunaan rencana kerja

Rencana kerja dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan

antara lain :

a. Alat koordinasi bagi pimpinan

b. Pedoman kerja para pelaksana

c. Penilaian kemajuan pekerjaan

d. Evaluasi hasil pekerjaan

2.13 Dasar-dasar Activity on Node (AON)

AON adalah sebuah aktifitas ditampilkan oleh sebuah kotak. Kotak bias

berbentuk macam-macam, tampilan kotak adalah sebuah bujur sangkar yang

mendominasi. Keterkaitan atau hubungan antara aktifitas-aktifitas ditunjukkan

oleh garis-garis antara kotak-kotak jaringan AON.

Adapun gambar-gambar dasar jaringan AON adalah sebagai berikut :

1.

A : Tidak ada yang mendahului

B : Didahului oleh A

C : Didahului oleh B

2.

A B C

A

B

C
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B dan C didahului oleh A

B dan C bisa mulai pada waktu yang bersamaan

3.

D bisa dimulai setelah A, B, dan C selesai

4.

C bisa dimulai setelah A dan B selesai

D bisa dimulai setelah A dan B selesai

Gambar 2.3 Dasar Jaringan AON (Activity on Node)

Gambar 2.3 (1) menggambarkan sebuah daftar hal-hal yang dilakukan

dimana melengkapi tugas pertama dan kemudian pindah ketugas kedua dan

seterusnya. Gambar ini menjelaskan kepada manejer proyek bahwa aktifitas A

harus diselesaikan sebelum aktifitas B bisa dimulai, dan aktifitas B harus

diselesaikan sebelum aktifitas C bisa dimulai.

Gambar 2.3 (2) menerangkan bahwa aktifitas B dan C tidak bisa dimulai

sampai aktifitas A selesai. Gambar ini juga mengindikasikan bahwa aktifitas B

dan C bisa terjadi secara bersama-sama atau serentak jika sesuai harapan manejer

proyek, bagaimanapun itu bukan kondisi yang diperlukan.

Gambar 2.3 (3) menunjukkan aktifitas A, B, dan C bisa terjadi secara

serentak jika diinginkan, dan aktifitas D tidak bisa dimulai sampai aktifitas A, B,

dan C semuanya selesai. Aktifitas A, B, dan C adalah aktifitas bersama. Atifitas D

disebut sebagai sebuah aktifitas gabungan karena lebih dari satu aktifitas harus

D

C

B

A

CA

DB
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diselesaikan sebelum D bisa dimulai. Aktifitas D bisa juga disebut kejadian yang

penting.

Gambar 2.3 (4) aktifitas A dan B adalah aktifitas yang bias ditempatkan

diwaktu yang sama, aktifitas C dan D juga aktifitas bersama tapi aktifitas C dan D

bisa dimulai sampai aktifitas A dan B keduanya selesai.

2.14 Proses Perhitungan Jaringan

Aktifitas perkiraan waktu diambil dari tugas didalam pengerjaan

pengemasan dan ditambah ke jaringan menampilkan sedikit perhitungan

sederhana mengizinkan manajer proyek untuk melengkapi proses yang dikenal

sebagai forward dan backward pass. Pelengkap dari forward dan backward pass

akan dijawab  dari pertanyaan berikut ini :

Forward Pass-Earlist Times (waktu awal)

1. Seberapa cepat aktivitas dapat dimulai ? (early start-ES)

2. Seberapa cepat aktivitas dapat diselesaikan ? (early finish-EF)

3. Seberapa cepat proyek bisa diselesaikan ? (expected time-TE)

Backward Pass-Lates Times (waktu paling akhir)

1. Seberapa lambat aktivitas dapat dimulai ? (late start-LS)

2. Seberapa lambat aktivitas dapat diselesaikan ? (late finish-LF)

3. Aktifitas mana yang menyebabka jalur kritis (CP) ? Ini adalah jalur terpanjang

dalam jaringan yang mana kapan ditunda yang akan menunda proyek.

4. Berapa lama aktifitas dapat ditunda ? (slack or float-SL)

2.15 Activity On Node (AON)

Metode penjadwalan proyek dengan memfokuskan perhitungan

berdasarkan node (catatan didalam box). Node digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4 Activity On Node. (Ervianto, 2003)

ES

SLK

LS Dur LF

EFID

Act Name



II-17

Dimana,

ES : Early Start (mulai paling awal)

EF : Early Finish (selesai paling awal)

Act Name : Nama Kegiatan

Slk : Slack (selisih)

LS : Late Start (mulai terakhir)

Dur : Duration (jangka waktu)

LF : Late Finish (selesai terakhir)

ID : Identification

Ketentuan :

a. AON harus dimulai dengan node pembuka dan node penutup.

b. Jika terdapat dua prodecessor (node pendahuluan) maka dipilih LF

terbesar.

c. Untuk backward (arus balik), maka LF terkecil yang dipilih.

d. Slack = 0 menunjukkan sebagai lintasan kritis.

2.15.1 Forward Pass-Earlist Times (Perhitungan Maju)

Forward Pass dimulai dengan aktifitas pertama proyek dan

menghubungkan masing-,asing aktifitas hingga jaringan untuk kegiatan

selanjutnya. Selama  dijumpai jalur yang panjang, dapat menambah waktu

aktifitas.

Pada forward pass dalam menghitung waktu awal ada tiga hal penting :

1. Menambahkan waktu aktifitas yang panjang disetiap jalur dalam jaringan

(ES + Dur = EF) ................................(2.6)

Keterangan :

ES : Early Start (mulai paling awal)

Dur : Duration (jangka waktu)

EF : Early Finish (selesai paling awal)

2. Sertakan early finish (EF) untuk aktifitas berikutnya dimana ini bisa

menjadi early start (ES)
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3. Berikutnya aktifitas pengganti adalah aktifitas gabungan. Dalam kasus ini

kita pilih nilai EF yang terbesar, dari semua aktifitas yang mendahului.

2.15.2 Backward Pass-Latest Times (Perhitungan Mundur)

Backward Pass dimulai denga akhir aktifitas proyek dalam jaringan. Ikuti

langkah backward pada masing-masing jalur waktu-waktu aktifitas untuk

menemukan Lates Start (LS) dan Finish Time (FS) untuk setiap aktifitas. Sebelum

backward pass bisa dihitung, LF untuk aktifitas terakhir proyek harus dipilih.

Dalam rencana awal, waktu ini biasanya diatur sama dengan EF dari aktifitas

terakhir. Dalam beberapa kasus denda durasi proyek deadline berlaku dan tanggal

ini akan digunakan.

Pada perhitungan mundur mulai dengan aktifitas terakhir dari proyek pada

jaringan. Dimulai pada aktifitas H dan keterlambatan aktifitas selesai (LF) adalah

hari kerja, jadi rumus perhitungan mundur adalah :

(LF – Dur = LS) ................................(2.7)

Keterangan :

LF : Late Finish (selesai terakhir)

Dur : Duration (jangka waktu)

LS : Late Start (mulai terakhir)

Pada backward pass dalam mengihtung waktu akhir ada tiga hal penting :

1. Kurangi waktu aktifitas selama masing-masing jalur dimulai dengan

aktifitas akhir.

2. Bawa LS ke aktifitas yang mendahului berikutnya untuk mengembalikan

LF nya.

3. Aktifitas yang mendahului berikutnya adalah sebuah aktifitas pecah

dimana kasus ini kamu pilih LS terkecil dari semua aktifitas pengganti

untuk mengembangkan LF.

2.15.3 Perhitungan Kelonggaran Waktu (Slack)

Setelah perhitungan maju dan perhitungan mundur selesai dilakukan, maka

berikutnya harus dilakukan perhitungan kelonggaran waktu dari aktifitas yang
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terdiri dari slack dan free slack. Slack adalah waktu penyelesaian suatu aktifitas

yang dapat diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari penyelesaian

proyek secara keseluruhan. Perhitungan slack dapat mempergunakan persamaan :

LS dan ES, yaitu (LS – ES = SL) ................................(2.8)

Keterangan :

LS : Late Start (mulai terakhir)

ES : Early Start (mulai paling awal)

SL : Slack (Selisih)

Ketika forward dan backward telah selesai dihitung, ada kemungkinan

untuk menemukan aktifitas-aktifitas yang dapat ditunda dengan menghitung slack.

Total kesalahan untuk sebuah aktifitas adalah perbedaannya sederhana antara LS

dan ES (LS – EF = SL). Total slack menunjukkan jumlah waktu pada sebuah

aktifitas dapat ditunda dan masih tidak menunda suatu proyek. Jika slack satu

aktifitas dalam jalur digunakan, ES untuk semua aktifitas yang mengikuti dalam

rantai akan dapat ditunda dan mengatur kembali kesalahan-kesalahannya.

Menggunakan total slack harus dikoordinasi dengan seluruh peserta yang ikut

dalam aktifitas tersebut.

Setelah slack untuk setiap aktifitas dihitung jalur kritis akan lebih mudah

diidentifikasi. Ketika LF=EF untuk aktifitas akhir proyek, jalur kritis dapat

diidentifikasi sebagai aktifitas yang juga mempunyai LF=EF atau slacknya nol

(LF-EF=0). Jalur kritis adalah jalur jaringan yang mempunyai sedikit kesalahan

yang sama. Penyusunan kekacauan dari kata-kata ini adalah penting karena timbul

masalah ketika aktifitas proyek selesai mempunyai LF yang berbeda dari EF

ditemukan pada forward pass, contohnya : menentukan tanggal durasi. Jika ini

kasusnya, slack pada jalur kritis tidak akan menjadi nol, ini akan menjadi berbeda

antara proyek EF dan LF yang ditentukan pada aktifitas terakhir proyek.

Contohnya jika EF utnuk proyek 235 hari, tapi LF yang ditentukan atau target

tanggal yang diatur adalah 220 hari, semua aktifitas pada jalur kritis akan

mempunyai slack kurang dari 15 hari. Tentu saja, ini akan menghasilkan LS 15

hari untuk aktifitas proyek pertama, suatu cara yang bagus jika proyek untuk
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dimulai sekarang. Keterlambatan yang ada pada setiap aktifitas akan tertunda pada

total proyek oleh beberapa nomor hari.

2.15.4 Perhitungan Kelonggaran Bebas Waktu (Free Slack)

Aktifitas dengan free slack adalah aktifitas dapat ditunda tanpa menunda

ES dari aktifitas yang mengikutinya. Free slack menggambarkan perbedaan antara

EF dari sebuah aktifitas dan ES dari aktifitas yang mengikutinya. Perhitungan free

slack dapat mempergunakan persamaan :

LF dan EF, yaitu (LF – EF = SL) ................................(2.9)

Keterangan :

LF : Late Finish (selesai terakhir)

EF : Early Finish (selesai paling awal)

SLK : Slack (Selisih)

Suatu aktifitas dengan kesalahan bebas adalah unik karena aktifitas dapat

ditunda tanpa menunda ES dari aktifitas yang mengikutinya. Kesalahan bebas

didefinisikan sebagai perbedaan antara EF suatu aktifitas dan ES suatu aktifitas

yang mengikutinya. Kesalahan bebas tidak akan pernah negatif, hanya aktifitas

yang terjadi pada akhir rantai aktifitas dapat menyebabkan kesalahan bebas.

2.16 Sumber Daya

Sumber daya adalah orang, peralatan, dan material yang dapat diperoleh

untuk memenuhi sesuatu. Di dalam proyek, ketersediaan atau tidak tersedianya

sumber daya akan sering mempengaruhi cara proyek dikelola. Sumber daya utama

yang harus dikelola oleh manejer proyek adalah orang, material, peralatan dan

modal.

2.16.1 Sumber Daya Manusia

Manusia adalah sumber daya proyek yang paling penting dan paling nyata.

Sumber daya manusia yang ada pada suatu proyek dapat dikategorikan sebagai

tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Pembagian kategori ini

dunaksudkan agar efiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat
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maksimal dengan beban ekonomis yang memadai. Tenaga kerja atau karyawan

yang berstatus tetap biasanya dikelola perusahaan dengan pembayaran gaji tetap

setiap bulannya dan diberi beberapa fasilitas lain dalam rangka memelihara

produktifitas kerja karyawan serta rasa kebersamaan dan rasa memiliki

perusahaan. Adanya tenaga kerja tidak tetap dimaksudkan agar perusahaan tidak

terbebani oleh pembayaran gaji tiap bulan bila proyek tidak ada atau jumlah

kebutuhan tenaga kerja pada saat tertentu dalam suatu proyek dapat disesuaikan

dengan jumlah yang seharusnya.

2.16.2 Sumber Daya Peralatan

Dalam penentuan alokasi sumber daya peralatan yang akan digunakan

dalam suatu proyek, kondisi kerja serta kondisi peralatan perlu diidentifikasi

dahulu. Tujuannya agar tingkat kebutuhan pemakaian dapat direncanakan secara

efektif dan efisien. Pada beberapa proyek penggunaan dan jenis peralatan dapat

dibagi atas tingkat beratnya pekerjaan serta lokasi yang digunakan, berupa mesin,

perkakas, instalasi serta perlengkapan lainnya yang dapat berupa :

1. Alat-alat berat seperti bulldozer, dumptruck, motor grader, scraper atau

bachoe biasa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat, seperti

pembukaan lahan, peralatan lahan, penggalian tanah dengan volume besar,

pengangkutan tanah serta penimbunan tanah. Tower crane digunakan pada

bangunan bertingkat untuk mengangkut material secara vertical dan

horizontal. Bacthing Plant dan Truckmixer adalah tempat fabrikasi beton

dan alat angkut meuju proyek.

2. Peralatan ringan seperti mixer pengaduk beton di lokasi proyek atau bar

bender dan bar cutter digunakan untuk pembengkokan dan pemotongan

besi beton, dan perancah untuk penopang bekisting beton.

3. Pada proyek manufaktur dikenal pula peralatan forklift dan crane

pengangkut barang atau material di seputar lokasi. Peralatan lain adalah

peralatan ringan yang sifatnya seperti peralatan las, peralatan mesin

pembentukan atau cetakan model produk, pengecatan, dan lain-lain.
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2.16.3 Sumber Daya Material

Material harus dikelola sebaik-baiknya agar kebutuhannya mencukupi

pada waktu dan tempat yang diinginkan. Oleh Karenna itu dikenal pula istilah just

in time di mana pemesanan, pengiriman serta ketersediaan material saat di lokasi

sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pada proyek kontruksi istilah ini

mungkin lebih tepat digunakan pada pekerjaan beton dimana pengiriman material

dari batching plant ke proyek sering menemui kendala waktu. Mutu material juga

menurun dikarenakan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan menuju proyek.

Kebutuhan material biasanya disediakan oleh pemasok yang hubungan

kontraknya berlangsung dengan kotraktor pelaksana dan telah disetujui oleh

pemilik proyek melalui wakilnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan khusus yang

membutuhkan kemampuan teknis dan spesifikasi material yang khusus, biasanya

kontraktor pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada subkontraktor yang spesialis

dalam menangani pekerjaan khusus tersebut.

2.16.4 Sumber Daya Modal

Keuangan proyek perlu dikelola dengan hati-hati agar pada akhir proyek,

proyeksi keuntungan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan yang

diharapkan. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar harus terlapor dengan benar

dan teliti sehingga setiap laporan berkalanya dapat memberikan informasi yang

akurat dan dapat diaudit dengan tingkat kewajaran yang baik, serta menjadi bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan berikutnya.

Dalam mengelola suatu proyek, dibutuhkan perencanaan matang dalam hal

aliran kas masuk dan kas keluar, yang disebut aliran kas (chasflow). Aliran kas

memuat penggunaan dana selama proyek berlangsung berupa :

1. Kas keluar, seperti : penggunaan modal, pembayaran tenaga kerjadan staf

kantor, pembelian material, sewa/beli peralatan, pembayaran

subkontraktor dan pemasok pembayaran pajak, pembayaran asuransi

retensi, pembayaran pinjaman serta bunga bank dan biaya overhead.

2. Kas masuk seperti : modal awal, pinjaman dari bank, uang muka proyek.

(Husen, 2010)


