
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Proyek  

Sebuah proyek merupakan suatu upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran 

dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 

(Nurhayati, 2010). Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan penerapan) secara sistimtis pada suatu proyek 

dengan mengunkan sumber daya yang ada secara efktif dan efsien agar tercapai tujuan 

proyek secara optimal. 

 

2.2 Pengendalian Proyek 

 Suatu kegiatan pengawasan/Monitoring suatu Proyek supaya proyek bisa berjalan 

dengan lancar dan mendapatkan mutu yang baik, penggunaan biaya dan waktu serta evaluasi 

atau pengambilan langkah-langkah yang diperlukan pada saat pelaksanaan, agar proyek 

dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan . 

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pekerjaan di lapangan atau lazim 

disebut monitoring (Pengendalian Mutu, Waktu dan Biaya) suatu media atau alat yang 

mampu merangkum informasi-informasi secara tepat dan cepat dapat diketahui. 

Umumnya pengendalian tersebut dipakai media jaringan kerja, curve S, RAB formulir 

disamping Kontrak (spesifikasi Teknis, Gambar dll). Media komunikasi tersebut bermanfaat 

untuk memastikan tentang kondisi kemajuan proyek, masalah yang terjadi, serta keputusan 

dan tindakan yang diambil oleh yang berwenang. 
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2.2.1  Kurva S  

Kurva S pertama kali dikembangkan atas dasar pengamatan terhadap 

pelaksanaan sejumlah proyek dari awal hingga selesai. Kurva S secara grafis adalah 

penggambaran kemajuan kerja (bobot %) kumulatif pada sumbu vertikal terhadap 

waktu pada sumbu horizontal. Bobot kegiatan adalah nilai persentase proyek dimana 

penggunaannya dipakai untuk mengetahui kemajuan proyek tersebut. Kemajuan 

kegiatan biasanya diukur terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh proyek. 

Pembandingan kurva S rencana dengan kurva pelaksanaan memungkinkan dapat 

diketahuinya kemajuan pelaksanaan proyek apakah sesuai, lambat, ataupun lebih dari 

yang direncanakan (Luthan & Syafriandi, 2006)  

Adapun fungsi kurva S adalah sebagai berikut :  

a.  Menentukan waktu penyelesaian proyek.  

b.  Menentukan waktu penyelesaian bagian proyek.  

c.  Menentukan besarnya biaya pelaksanaan proyek.  

d.  Menentukan waktu untuk mendatangkan material dan alat yang akan dipakai.  

 

2.2.2 Analisa Harga Satuan  

Analisa harga satuan berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana 

anggaran biaya yang didalamya terdapat angka yang menunjukan jumlah material, 

tenaga dan biaya persatuan pekerjaan. Untuk mendapatkan daftar harga baik bahan 

maupun upah dapat diperoleh melalui berbagai media antara lain :  

- Daftar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.  

- Daftar harga yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.  

- Jurnal-jurnal harga bahan dan upah.  

- Bapenas  

- Survei harga di lokasi proyek.  

Setelah daftar harga diperoleh kemudian dilakukan analisa harga satuan pekerjaan 

yang dapat dilakukan dengan perhitungan ataupun dengan menggunakan buku analisa 

BOW ataupun SNI untuk mendapatkan harga koefisien masing-masing pekerjaan, 

sehingga kemudian akan dapat dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB). 
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2.2.3 Rencana Anggaran Biaya  

Sebelum proyek dimulai, terlebih dahulu diperkirakan secara cermat biaya 

yang akan dikeluarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat real 

costdari proyek yang dikerjakan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan 

banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan proyek. RAB memuat keseluruhan item pekerjaan  

yang menjadi tanggung jawab kontraktor dan diperinci lagi sehingga RAB juga berisi 

volume pekerjaan, kebutuhan bahan bangunan dan peralatan, alokasi dan upah tenaga 

kerja serta pengeluaran lainnya. Dari real cost ini kemudian ditentukan harga 

borongan untuk lelang. Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda-beda 

di masing-masing daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga 

kerja.  

RAB merupakan jumlah dari RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) dan 

keuntungan. RAP terdiri dari biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost). Setelah proyek berjalan, setiap pengeluaran yang terjadi dicatat sesuai 

dengan butir-butir yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dijadikan 

Realisasi Biaya Pekerjaan (RBP). Jumlah penggunaan dana proyek dalam RBP ini 

seharusnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan yang tercantum dalam RAB, 

agar didapat keuntungan perusahaan. Namun dalam usaha memperoleh keuntungan 

ini mestinya tidak mengurangi kualitas dan kuantitas hasil kerja. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu pengendalian biaya untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

2.3  Penjadwalan Proyek  

Penjadwalan merupakan tahapan menerjemahkan suatu perencanaan ke dalam 

suatu diagram-diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan 

kapan kegiatan-kegiatan akan dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga 

pengendalian sumber-sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan 

yang ditentukan. Dalam proyek, penjadwalan sangat penting dalam memproyeksikan 

keperluan tenaga kerja, material, dan peralatan. Menjadwalkan adalah berpikir secara 

mendalam melalui berbagai persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur yang logis, serta 

menyusun berbagai macam tugas, yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap, dan 

menuliskan bermacam-macam kegiatan dalam kerangka yang logis dan rangkaian 

waktu yang tepat (Luthan & Syafriandi, 2006).  
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Adapun tujuan penjadwalan adalah sebagai berikut :  

- Mempermudah perumusan masalah proyek.  

- Menentukan metode atau cara yang sesuai.  

- Kelancaran kegiatan lebih terorganisir.  

- Mendapatkan hasil yang optimum.  

Sedangakan fungsi penjadwalan dalam suatu proyek konstruksi antara lain :  

- Menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.  

- Menentukan waktu pelaksanaan dari masing-masing kegiatan.  

- Menentukan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda 

pelaksanaannya dan menentukan jalur kritis.  

- Menentukan kemajuan pelaksanaan proyek.  

- Sebagai dasar perhitungan cashflowproyek.  

- Sebagai dasar bagi penjadwalan sumber daya proyek, seperti tenaga  

- kerja, material, dan peralatan.  

- Sebagai alat pengendalian proyek.  

Ada bermacam-macam metode penjadwalan proyek untuk merencanakan 

secara grafis dari aktivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi dalam 

proyek ini lebih digunakan Metode Presedence Diagram 

2.3.1  Precedence Diagram Methode 

Metode Preseden Diagram (PDM) diperkenalkan oleh J. W. Fondahl dari 

Universitas Stanford USA pada awal decade 60-an. Selanjutnya, metode tersebut 

dikembangkan oleh perusahaan IBM dalam rangka penggunaan komputer untuk 

memproses hitungan-hitungan yang berkaitan dengan metode PDM. PDM adalah 

jaringan kerja yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panahnya hanya 

sebagai petunjuk kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian, dummy 

pada PDM tidak diperlukan (Luthan & Syafriandi, 2006). Pada PDM sebuah kegiatan 

dapat dikerjakan tanpa menunggu kegiatan pendahulunya selesai 100%. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara tumpang tindih (overlapping). Cara tersebut dapat 

mempercepat waktu selesainya pelaksanaan proyek. 
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2.3.1.2  Konstrain, Lead, dan Lag 

Konstrain menunjukkan hubungan antar kegiatan dengan satu garis dari node 

terdahulu ke  node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua node. 

Karena setiap node memiliki dua ujung yaitu ujung awal atau mulai = (S) dan ujung 

akhir atau selesai = (F), maka ada 4 macam konstrain yaitu :  

•  awal ke awal (SS)  

•  awal ke akhir (SF)  

•  akhir ke akhir (FF)  

•  akhir ke awal (FS)  

Pada garis konstrain dibubuhkan penjelasan mengenai waktu mendahului (lead) atau 

terlambat tertunda (lag). Bila kegiatan (i) mendahului (j) dan satuan waktu adalah 

hari, maka penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :  

a.  Konstrain Selesai ke Mulai – FS  

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan 

dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai FS(i-j) = a yang berarti 

kegiatan (j) mulai a hari, setelah kegiatan yang mendahuluinya (i) selesai. Proyek 

selalu menginginkan besar angka a sama dengan 0 kecuali bila dijumpai hal-hal 

tertentu, misalnya akibat iklim yang tidak dapat dicegah, proses kimia atau fisika 

seperti waktu pengeringan adukan semen, dan mengurus perizinan. Jenis 

konstrainini identik dengan kaidah utama jaringan kerja CPM, yaitu suatu kegiatan 

dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya (predecessor) telah selesai. 

 

Gambar 2.1 Konstrain Fs 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

b.  Konstrain Mulai ke Mulai – SS  

Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu kegiatan 

dengan mulainya kegiatan yang mendahului (predecessor). Atau SS (i-j) = b yang 

berarti suatu kegiatan (j) mulai setelah b hari kegiatan terdahulu (i) mulai. 

Konstrain semacam ini terjadi bila sebelum kegiatan terdahulu selesai 100%, maka 

kegiatan (j) boleh mulai. Atau kegiatan (j) boleh mulai setelah bagian tertentu dari 
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kegiatan (i) selesai. Besar angka b tidak boleh melebihi angka kurun waktu 

kegiatan terdahulu. Jadi disini terjadi kegiatan tumpang tindih. 

 

Gambar 2.2 Konstrain SS 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

c.  Konstrain Selesai ke Selesai – FF  

Konstrain FF memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu kegiatan 

dengan selesainya kegiatan terdahulu. Atau FF (i-j) = c yang berarti suatu kegiatan 

(j) selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) selesai. Besar angka c tidak boleh 

melebihi angka kurun waktu waktu kegiatan yang bersangkutan (j). 

 

Gambar 2.3 Konstrain FF 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

d.  Konstrain Mulai ke Selesai – SF  

Konstrain SF menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya 

kegiatan terdahulu. Dituliskan dengan SF (i-j) = d, yang berarti suatu kegiatan (j) 

selesai setelah d hari kegiatn (i) terdahulu dimulai. Jadi dalam hal ini sebagian dari 

porsi kegiatan terdahulu harus selesai sebelum bagian akhir kegiatan yang 

dimaksud boleh diselesaikan. 
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Gambar 2.4 Konstrain SF 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

 

2.3.2 Jalur dan Kegiatan Kritis  

Jalur dan kegiatan kritis PDM mempunyai sifat sama seperti CPM/AOA, yaitu  

•  Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama.  

ES = LS  

•  Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama.  

EF = LF  

•  Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai  

paling akhir dengan waktu mulai paling awal.  

LF – ES = D  

•  Bila hanya sebagian dari kegiatanbersifat kritis, maka kegiatan  

tersebut secara utuh dianggap kritis. 

Jalur kritis pada contoh di atas adalah : A-C-D-E-F-H 

 

2.4 Produktivitas Tenaga Kerja 

Mengingat bahwa pada umumnya proyek berlangsung dalam kondisi yang 

berbeda – beda, maka dalam merencanakan tenaga kerja hendaknya dilengkapi 

dengan analisis produktifitas dan indikasi variabel yang mempengaruhinya. Variabel 

ini misalnya disebabkan oleh lokasi geografi, iklim, keterampilan, pengalaman 

ataupun oleh aturan – aturan yang berlaku. Variabel tersebut kebanyakan bersifat 

intangibles yang sulit untuk dinyatakan dalam nilai numerik, apalagi dihitung secara 

matematis. Meskipun demikian, perlu adanya pegangan atau tolak ukur untuk 

memperhitungkan produktifitas tenaga kerja bagi proyek yang hendak ditangani yaitu 

untuk mengukur hasil guna atau efisiensi kerja misalnya  dengan membandingkannya 

terhadap suatu patokan yang dipakai.   
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    Tabel 2.1 Angka produktivitas tenaga kerja di berbagai Negara 

 
     Sumber : Abrar Husen (2005) 

 

Adapun yang dipakai sebagai kondisi standar adalah kondisi rata – rata di Gulf 

Coast USA ( 1962 – 1963 ) dan diberi indeks = 1. Hal ini berarti bahwa bila indeks 

produktifitas ditempat lain lebih besar dari 1 maka produktifitas di tempat tersebut 

dibawah standar dan sebaliknya bila lebih kecil dari 1 maka produktifitasnya lebih 

tinggi dari standarnya. Variabel – variabel yang mempengaruhi produktifitas tenaga 

kerja lapangan dapat dikelompokan :  

1. Kondisi fisik lapangan dan Sarana bantu  

Kondisi fisik geografis lokasi proyek, tempat penampungan tenaga kerja yang 

terawat serta sarana bantu berupa peralatan konstruksi, amat berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja. Kondisi fisik ini dapat berupa Iklim musim atau 

keadaan cuaca, keadaan fisik lapangan dan sarana bantu.  

2. Kepenyeliaan, Perencanaan dan Koordinasi  

Yang dimaksud dengan penyelia disini adalah segala sesuatu yang berhubungan 

langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para pekerja 

dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan perencanaan dan pengendalian 

menjadi langkah – langkah pelaksanaan jangka pendek.  

3. Komposisi kelompok kerja  

Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap produktifitas tenaga kerja secara 

keseluruhan.Yang dimaksud dengan komposisi kelompok kerja adalah : 
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perbandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinnya atau perbandingan 

jam-orang untuk disiplin – disiplin kerja dalam kelompok kerja. 

2.4.1 Jam Kerja Lembur 

Kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu tidak 

dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, meskipun hal ini akan 

menurunkan efisiensi kerja. Dalam memperkirakan waktu penyeleaian proyek dengan 

mempertimbangkan kerja lembur, perlu diperhatikan kemungkinan kenaikan total 

jam-orang. Gambar 2.5 menunjukan indikasi penurunan produktivitas, bila jumlah 

jam per hari dan hari per minggu bertambah. 

 

Gambar 2.5 Indikasi produktivitas kerja lembur 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

Menurut penelitian, menunjukan bahwa besar suatu proyek ( dinyatakan dalam 

jam-orang ) juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan. Semakin besar 

ukuran proyek, maka produktivitas akan semakin menurun, dan sebaliknya. Hal ini 

dapat diterangkan dalam gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Produktivitas berkaitan ukuran besar proyek 

Sumber : Soeharto (1995) 

 

2.5 Penentuan Asumsi Durasi Kegiatan 

Durasi kegiatan dalam metode jaringan kerja adalah lama waktu yang 

diperlukan untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir.(Soeharto, 1995) 

Ketepatan atau akurasi asumsi durasi kegiatan akan banyak tergantung dari siapa yang 

membuat perkiraan tersebut. Durasi ini lazimnya dinyatakan dengan jam, hari atau 

minggu.  

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan durasi kegiatan adalah :  

a. Angka perkiraan hendaknya bebas dari pertimbangan pengaruh durasi kegiatan 

yang mendahului atau yang terjadi sesudahnya.  

b. Angka perkiraan durasi kegiatan dihasilkan dari asumsi bahwa sumber daya 

tersedia dalam jumlah yang normal.  

c. Pada tahap awal analisis angka perkiraan ini, dianggap tidak ada keterbatasan 

jumlah sumber daya, sehingga memungkinkan kegiatan dilaksanakan dalam waktu 

yang bersamaan atau paralel. Sehingga penyelesaian proyek lebih cepat dibanding 

bila dilaksanakan secara berurutan atau berseri.  
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d. Gunakan hari kerja normal, jangan dipakai asumsi kerja lembur, kecuali kalau hal 

tersebut telah direncanakan khusus untuk proyek yang bersangkutan, sehingga 

diklasifikasi sebagai hal yang normal.  

e. Bebas dari pertimbangan mencapai target jadwal penyelesaian proyek, karena 

dikhawatirkan mendorong untuk menentukan angka yang disesuaikan dengan 

target tersebut. Tidak memasukkan angka kontingensi untuk hal-hal seperti adanya 

bencana alam (gempa bumi, banjir, badai, dan lain-lain), pemogokan dan 

kebakaran. 

2.6 Biaya Proyek 

 Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek. 

Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kegiatan proyek mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung dalam nilai uang. 

Pengalaman dan ketelitian akan sangat penting dalam perhitungan penyusunan biaya 

proyek (Soeharto, 1995). 

 Ada beberapa jenis biaya yang berhubungan dengan proyek konstruksi. Jenis 

biaya tersebut adalah biaya langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung (Indirect 

Cost) 

 

2.6.1 Biaya Langsung  

Biaya langsung secara umum menunjukkan biaya tenaga kerja, bahan, 

peralatan, dan kadang-kadang juga biaya subkontraktor. Biaya langsung akan bersifat 

sebagai biaya normal apabila dilakukan dengan metode yang efisien, dan dalam waktu 

normal proyek. Biaya untuk durasi waktu yang dibebankan (imposed duration date) 

akan lebih besar dari biaya untuk durasi waktu yang normal, karena biaya langsung 

diasumsikan dikembangkan dari metode dan waktu yang normal sehingga 

pengurangan waktu akan menambah biaya dari kegiatan proyek. Total waktu dari 

semua paket kegiatan dalam proyek menunjukkan total biaya langsung untuk 

keseluruhan proyek. Proses ini membutuhkan pemilihan beberapa kegiatan kritis yang 

mempunyai biaya percepatan terkecil. 

 

 

 

 



15 
 

2.6.2 Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari 

proyek tersebut (Frederika, 2010). Biaya tidak langsung secara umum menunjukkan 

biaya-biaya overhead seperti pengawasan, administrasi, konsultan, bunga, dan biaya 

lain-lain/biaya tak terduga. Biaya tidak langsung tidak dapat dihubungkan dengan 

paket kegiatan dalam proyek. Biaya tidak langsung secara langsung bervariasi dengan 

waktu, oleh karena itu pengurangan waktu akan menghasilkan pengurangan dalam 

biaya tidak langsung.  

 

2.7  Cost Slope 

Pada dasarnya perlu dicari kegiatan kritis yang akan dipercepat yang memiliki 

peningkatan biaya per satuan waktu yang terkecil. Alasan untuk pemilihan kegiatan 

kritis tergantung pada pengidentifikasian kegiatan-kegiatan dengan waktu normal dan 

waktu pacu (crash time) dan biaya yang berhubungan dengannya. Waktu normal 

untuk kegiatan menunjukkan biaya yang rendah, realistis, penggunaan metode 

penyelesaian yang efisien dalam kondisi yang normal. Percepatan waktu suatu 

kegiatan disebut crashing. Waktu penyelesaian kegiatan tercepat yang mungkin untuk 

dicapai disebut dengan crash time dan biayanya disebut dengan crash cost. Biaya 

yang berhubungan dengan waktu normal dan waktu pacu ini dikumpulkan dari 

personil yang familiar dengan penyelesaian kegiatan yang bersangkutan. 

 

 

 

Gambar 2.7 Grafik Kegiatan yang dipercepat 

Sumber : Soeharto (1995) 
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Pada gambar 2.7 waktu normal untuk kegiatan adalah 10 satuan waktu dan 

waktu pacunya adalah 5 satuan waktu dengan biaya masing- masing adalah 400 dan 

800. Perpotongan antara waktu normal dan biayanya menunjukkan biaya dasar yang 

rendah, dan dimulainya jadwal. Titik pacu (crash point) menunjukkan waktu 

maksimum sebuah kegiatan dapat dipercepat. Garis tebal menunjukkan kemiringan 

(slope), yang mengasumsikan biaya pengurangan waktu kegiatan yang konstan tiap 

satuan waktu. Dengan mengetahui kemiringan kegiatan, manajer akan dapat lebih 

mudah membandingkan kegiatan kritis mana yang akan dipercepat. Perbandingan 

kemiringan dari semua kegiatan kritis memudahkan kita untuk menentukan kegiatan 

mana yang akan dipercepat dalam rangka meminimalisasi total biaya langsung. 

(Nurhayati, 2010) Slope dapat dihitung dengan rumus : 

Cost Slope = 
                         

                                
 (2.1) 

 

2.8  Mempercepat Waktu Proyek (Crashing Project) 

Dalam suatu proyek yang dikehendaki selesai dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, dapat dilakukan percepatan durasi kegiatan dengan konsekuensi akan 

terjadi peningkatan biaya. Percepatan durasi pelaksanaan proyek dengan biaya 

serendah mungkin dinamakan Crashing Project (Badri, 1991). Pada CPM, untuk 

mempercepat waktu pengerjaan proyek maka diadakan percepatan durasi kegiatan 

pada jalur-jalur kritis, dengan syarat bahwa pengurangan waktu tidak akan 

menimbulkan jalur kritis baru. Salah satu cara untuk mempercepat waktu pelaksanaan 

proyek diantaranya dengan menambah waktu kerja dengan tenaga yang tersedia (kerja 

lembur). Penambahan jam kerja bisa dilakukan dengan penambahan 1 jam, 2 jam, 3 

jam dan 4 jam penambahan sesuai dengan waktu penambahan yang diinginkan.  

Dengan adanya penambahan jam kerja, maka akan mengurangi produktivitas 

tenaga kerja, hal ini disebabkan karena adanya faktor kelelahan oleh para pekerja. 

Adapun indikasi penurunan produktivitas pekerja terhadap penambahan jam kerja 

dapat dilihat pada gambar 2.8 
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Indeks Produktivitas 

      1,3      Proyek Besar 

         

         1,2 

         

      1.1 

                                   1,0           2,0  3,0        Jam Lembur 

Gambar 2.8. Indikasi menurunnya produktivitas akibat penambahan jam kerja  

Sumber : Soeharto, (1995) 

 

Dari uraian diatas dapat ditulis sebagai berikut: 

a. Produktivitas Harian      
      

             
   (2.2) 

b. Produktivitas Tiap Jam    
                    

     
  (2.3) 

c. Produktivitas Harian Sesudah crash 

              (                               )   (                              )  (2.4) 

Dimana: 

                         rja 

                                                           

d. Crash Duration 

  
      

                                  
    (2.5) 
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Tabel 2.2 Koefisien Penurunan Produktifitas 

   Jam Lembur 

          (jam) 

  Penurunan Indeks 

     Produktifitas 

Prestasi Kerja 

       (%) 

             1         0.1          90 

             2         0.2          80 

             3         0.3         70 

             4         0.4         60 

Sumber : Soeharto (1995) 

2.8.1  Biaya Tambahan Pekerja  

Dengan adanya penambahan waktu kerja, maka biaya untuk tenaga kerja akan 

bertambah dari biaya normal tenaga kerja. Berdasarkan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 bahwa upah penambahan 

kerja bervariasi, untuk penambahan waktu kerja satu jam pertama, pekerja mendapatkan 

tambahan upah 1,5 kali upah perjam waktu normal, dan untuk penambahan waktu kerja 

berikutnya  pekerja mendapatkan 2 kali upah perjam waktu normal.  

Adapun  perhitungan biaya tambahan pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: 

1. Normal ongkos pekerja perhari 

                                                    (2.6) 

2. Normal ongkos pekerja perjam 

                                                   (2.7) 

3. Biaya Lembur pekerja 

                                                          

                                                           (2.8) 

Dimana: 

 n = jumlah penambahan jam kerja 
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4. Crash Cost  pekerja perhari 

                                                  (2.9) 

5. Cost Slope (Penambahan biaya langsung untuk mempercepat suatu aktifitas 

persatuan waktu) 

 
                         

                                
     (2.10) 

 

 

2.9 Hubungan Antara Biaya dan Waktu 

Biaya total proyek sama dengan jumlah biaya langsung ditambah biaya tidak 

langsung. Biaya total proyek sangat tergantung terhadap waktu penyelesaian proyek, 

semakin lama proyek selesai maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Hubungan 

antara biaya dengan waktu dapat dilihat pada gambar 2.9. Titik A mnunjukkan titik normal, 

sedangkan titik B adalah titik dipersingkat. Garis yang menghubungkan antara titik A dan 

titik B disebut kurva waktu-biaya.  Pada titik B jika waktu pelaksanaan proyek dipersingkat 

maka biaya akan meningkat. 

 Biaya   

 

  Biaya Untuk                             B  Titik Dipersingkat  

Waktu Dipersingkat  

  

      

     

                   A Titik Normal  

 

    Waktu    Waktu   Waktu 

   Dipersingkat  Normal 

Gambar 2.9 Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu kegiatan 

 Sumber : Soeharto ,(1997) 

 Untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara biaya dan waktu suatu kegiatan, 

dipakai definisi berikut : 
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- Kurun waktu normal (normal duration) adalah kurun waktu yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan sampai selesai dengan tingkat produktivitas yang normal, dengan 

cara yang efisien diluar pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha khusus lainnya, 

seperti menyewa peralatan yang lebih canggih. 

- Kurun waktu dipersingkat (crash duration) yaitu waktu tersingkat untuk menyelesaikan 

suatu kegiatan yang secara teknis masih mungkin. Disini dianggap sumber daya bukan 

merupakan hambatan. 

- Biaya Normal (normal cost) yaitu biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kegiatan dengan kurun waktu normal. 

- Biaya untuk waktu dipersingkat (crash cost) yaitu jumlah biaya langsung untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu dipersingkat. 

 

2.10  Time Cost Trade Off  

 Dalam pelaksanaan sebuah proyek, ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar 

untuk melakukan pengurangan durasi waktu dari sebuah proyek. Salah satu alasan yang 

paling umum adalah adanya sesuatu yang dikenal sebagai “Imposed Project Duration 

Date/Tanggal Waktu Proyek Terbebani”. Imposed Project Duration Dateini terjadi karena 

adanya pernyataan dari manajer perusahaan ataupun pimpinan suatu pemerintahan kepada 

masyarakat bahwa proyek yang sedang dilaksanakan oleh timnya akan selesai pada suatu 

waktu yang ditentukan. Disamping alasan imposed project durationdi atas, alasan seperti 

adanya tekanan persaingan global, pemberian insentif kepada pelaksana proyek jika proyek 

selesai lebih cepat, dan kemungkinan terjadinya sebab-sebab yang tidak terduga seperti 

gangguan cuaca, kesalahan perancangan awal, serta kerusakan mesin dan peralatan dapat 

menjadi sebab mengapa durasi penyelesaian proyek harus dikurangi. Akan tetapi dalam 

upaya pengurangan durasi proyek ini, manajer proyek akan dihadapkan pada kondisi trade 

offantara munculnya biaya yang lebih tinggi dari apa yang telah diperkirakan sebelumnya.  

 Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek dengan melakukan penekanan 

waktu aktivitas, diusahakan agar pertambahan biaya yang ditimbulkan seminimal mungkin. 

Disamping itu harus diperhatikan pula bahwa penekanannya hanya dilakukan pada aktivitas-

aktivitas yang ada pada lintasan kritis. Apabila penekanan dapat dilakukan pada aktivitas-

aktivitas yang tidak berada di lintasan kritis, maka waktu penyelesaian keseluruhan tidak 

akan berkurang. Penekanan dilakukan lebih dahulu pada aktivitas-aktivitas yang mempunyai 

cost slope terendah pada lintasan kritis (Soeharto, 1997). 


