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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Konsep dan Teori Metode Konstruksi 

Manajemen proyek pada sebuah pekerjaan konstruksi memiliki sebuah 

fungsi dasar sebagai pengelolaan lingkup kerja, biaya, waktu, dan mutu. Selain 

itu, manajemen proyek juga berperan sebagai pengelolaan dalam pelaksanaan dari 

suatu proyek konstruksi sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam 

langkah pengelolaan tersebut, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan maka 

diperlukan suatu metode pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan proyek 

konstruksi yang ada. Pada penelitian ini akan di bahas tentang Pendekatan Metode 

PERT untuk Penjadwalan Pekerjaan Struktur Mall Tower 5 proyek Meisterstadt 

Batam. 

 
2.2   Pengertian Proyek 

Menurut Dimyati & Nurjaman (2014), proyek adalah tugas yang perlu 

dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret dan 

diselesaikan dalam waktu tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat - 

alat yang sangat terbatas. 

 
2.2.1   Pengendalian Proyek 

Menurut (Istimawan Dipohusodo, 1995:407) Pada dasarnya upaya 

pengendalian merupakan proses pengukuran, evaluasi, dan membetulkan kinerja 

proyek. 
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2.2.2   Fungsi Pengendalian Proyek 

Menurut Ervianto (2004), pengendalian proyek memiliki dua fungsi yang 

berperan penting, yaitu fungsi pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan 

proyek akan memaksa unsur-unsur pelaksana untuk bekerja secara tangkap dan 

jujur, penggunaan pengendalian dan system informasi yang baik akan 

memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian-bagian pekerjaan yang 

mengalami suatu keanehan atau memiliki performa yang kurang baik. 

 
2.2.3   Faktor Pendukung Proses Pengendalian 

Beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan agar pengendalian 

dan sIstem informasi pada suatu proyek dapat berjalan dengan baik, yaitu 

ketepatan waktu, data dan informasi yang dapat dipercaya, perbandingan data 

terhadap informasi dan akses antar tingkat. 

 
2.3   Perencanaan dan Penjadwalan  Proyek 

Soeharto (1997) perencanaan adalah suatu proses yang mencoba 

meletakkan dasar tujuan termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk 

mencapainya. Perencana memberikan panduan bagi pelaksanaan mengenai 

alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan . 

Callahan (1992) penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi 

merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan aktivitas yang 

diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu 

tertentu, dimana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat 

waktu dengan biaya yang ekonomis. 
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2.4   Critical Path Method (CPM) 

CPM merupakan model pekerjaan pada proyek yang dituangkan dalam 

bentuk gambar. Menurut Heizer dan Render (2008) (Critical Path Method) CPM 

adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per 

kegiatan. CPM dipergunakan dengan tujuan agar biaya penyelesaian suatu proyek 

dapat ditekan serendah mungkin dalam arti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan diperkecil, dan biaya yang akan dikeluarkan untuk mempercepat 

selesainya pekerjaan itu ditekan sekecil mungkin (Levin dan Kirkpatrick, 1997). 

Sama halnya dengan metode PERT, metode CPM ini juga menggunakan 

jaringan kerja untuk dapat menggambarkan kegiatan proyek. Maka dari itu dalam 

metode CPM ini menunjukkan adanya beberapa jalur kritis, yaitu jalur yang 

memiliki rangkaian komponen – komponen kegiatan dengan total jumlah waktu 

terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang paling cepat. 

Jadi jalur kritis ini terdiri dari beberapa pekerjaan – pekerjaan kritis, yang dimulai 

dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir proyek. Jalur kritis ini penting dalam 

pelaksanaan proyek, karena pada jalur ini terletak suatu kegiatan – kegiatan / 

pekerjaan yang apabila pelaksanaannya terlambat maka akan menyebabkan 

keterlambatan proyek secara keseluruhan. 

 
2.5   Project Evaluation Review Technique (PERT) 

Metode PERT adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk dapat 

semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan dan 

konflik produksi, mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan dari berbagai 
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bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, dan mempercepat suatu penyelesaian 

proyek (Levin, 1972). 

Menurut Heizer dan Render Dalam Dannyanti (2010), dalam PERT 

digunakan distribusi peluang berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap 

kegiatan, antara lain yaitu waktu pesimis, waktu optimis, dna waktu realistis. 

Levin dan Kirkpatrick dalam Dannyanti (2010) menjelaskan bahwa 

waktu optimis adalah perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang 

sangat minim untuk dapat dicapai, kemungkinan yang akan terjadi yaitu hanya 1 

kali dalam 100, waktu pesimis yaitu suatu perkiraan waktu yang lain yang 

mempunyai kemungkinan sangat minim untuk bias direalisasikan, kemungkinan 

terjadinya juga hanya dapat satu kali dalam 100, sedangkan waktu realistis atau 

suatu waktu yang paling mungkin adalah waktu yang berdasarkan pikiran 

estimator. 

PERT pada asalnya digunakan untuk mengevaluasi suatu penjadwalan 

program pengembangan dan penelitian, namun kini juga digunakan untuk 

mengendalikan dan mengukur kemajuan berbagai tipe proyek khusus lainnya. 

Seperti : rencana pemeliharaan, system computer, dan program – program suatu 

konstruksi. 

 
2.6   Tujuan PERT 

Berdasarkan pengertian dan kegunaannya PERT memiliki tujuan khusus 

yaitu : 

a. Untuk dapat menentukan probabilitas tercapainya batas waktu proyek. 
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b. Untuk dapat menentukan kegiatan mana yang merupakan penentu dari 

waktu penyelesaian seluruh proyek (bottlenecks) sehingga bisa diketahui 

pada kegiatan yang mana kita dapat bekerja keras agar jadwal yang sudah 

ada dapat dipenuhi. 

c. Untuk dapat mengevaluasi akibat dari adanya perubahan – perubahan 

program, PERT ini juga bisa mengevaluasi dari terjadinya penyimpangan 

pada suatu pekerjaan proyek. 

Dalam tiga perkiraan waktu ini secara berurut dapat digunakan untuk 

memperkirakan nilai varians dan nilai rata - rata (Levin, 1972) : 

 a  = estimasi waktu optimasi 

 m = estimasi waktu yang paling sering terjadi  

 b  = estimasi waktu pesimis 

Rata – rata (t) dihitung sebagai berikut : 

t  =    (1) 

Varian (V) dihitung sebagai berikut : 

 v  =     (2) 

2.7 Kelebihan dan kekurangan metode PERT 

Terdapat beberapa kelebihan pada metode PERT, yaitu :  

a.   Dapat mengetahui perkembangan kemajuan proyek. 

b.   Dapat mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek. 
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c.   Dapat mengetahui bagian – bagian dari kegiatan kritis dan non kritis . 

d.   Dapat mengetahui waktu seluruh proyek yang akan diselesaikan. 

e.   Dapat mengetahui kemungkinan waktu tercepat dan terlama pada 

penyelesaian proyek. 

f.   Menampilkan secara grafis yaitu menggunakan jaringan untuk 

menunjukkan suatu hubungan antar kegiatan. 

Secara umum kekurangan metode PERT yaitu perkiraan waktu yang 

dibutuhkan bagi tiap – tiap suatu kegiatan yang bersifat subyektif dan tergantung 

pada asumsi. Sehingga secara umum PERT cenderung lebih optimis dalam suatu 

menetapkan waktu penyelesaian pada sebuah proyek. Adapun beberapa 

kekurangan pada metode PERT yaitu : 

1.   Perkiraan pada waktu cenderung lebih subyektif oleh perancang PERT. 

2.   Harus adanya kaitan pada antar kegiatan. 

3.   Kegiatan pada proyek harus didefinisikan dengan jelas. 

4.   Terlalu fokus dan perlunya pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan 

jalur kritis. 

 
2.8   Komponen – komponen PERT 

Beberapa komponen – komponen dalam pembuatan PERT yaitu : 

1.   Kegiatan (activity) 

Suatu tugas/pekerjaan yang mana penyelesaiannya memerlukan periode 

waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini biasa nya diberi simbol 

tanda panah. Kegiatan yaitu merupakan suatu bagian dari keseluruhan 
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pekerjaan yang mana telah ditetapkan dari awal hingga akhir pekerjaan 

pada suatu proyek. 

2.   Peristiwa (event) 

Mengenai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa biasa diberi 

simbol lingkaran dan nomor, yang mana penomoran dimulai dari urutan 

kecil bagi peristiwa yang mendahuluinya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan network PERT antara lain: 

a. Sebelum memulai suatu kegiatan, semua kegiatan yang mendahului 

harus sudah selesai dikerjakan dahulu. 

b. Simbol lingkaran diberi anak panah agar tidak terjadi suatu 

penomoran yang sama. 

c. Anak panah menunjukkan suatu urutan dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan. 

d. Dari dua buah peristiwa hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan 

(anak panah). 

e. Network hanya dapat dimulai dari suatu kejadian awal yang 

semulanya belum ada pekerjaan yang telah mendahului dan network 

akan diakhiri oleh satu kejadian saja (Aryo Andri Nugroho, 2007). 

Berikut beberapa penjelasan tentang network PERT melalui contoh 

gambar. 

a. Kegiatan (activity) merupakan suatu proses dalam penyelesaian 

pekerjaan selama waktu tertentu dan selalu diawali dengan lingkaran  
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awal dan lingkaran akhir  yaitu pada saat tertentu atau event yang 

menandai awal dan akhir dalam suatu kegiatan. 

 
 

 

 

Gambar 2.1 Awal kegiatan 1 ke 2 
Sumber (Aryo Andri Nugroho, 2007) 

b. Kegiatan B baru bisa dimulai dikerjakan apabila kegiatan A sudah 

selesai. 

A           B 

 

Gambar 2.2 Kegiatan B dikerjakan setelah kegiatan A 
Sumber (Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
c. Kegiatan C baru bisa mulai dikerjakan setelah kegiatan A dan B 

selesai. 

         A          C 

  B 

 

Gambar 2.3 kegiatan C dikerjakan setelah kegiatan A dan 
B Sumber (Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
3.   Waktu kegiatan (activity time) 

Waktu kegiatan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dan berapa lama 

waktu penyelesaiannya. Ada 3 jenis estimasi waktu yang dapat 

digunakan dalam penyelesaian suatu kegiatan yaitu : 

Lingkaran awal kegiatanPERT 

UNTUK PENJADWALAN 

PEKERJAAN STRUKTUR MALL 

TOWER 5 

(Studi Kasus : Proyek Pollux 

Meisterstadt Batam) 

Lingkaran akhir kegiatanRT 

UNTUK PENJADWALAN 

PEKERJAAN STRUKTUR MALL 

TOWER 5 

(Studi Kasus : Proyek Pollux 

Meisterstadt Batam) 

1 2 kegiatan 

UNTUK 

PENJADW

ALAN 

PEKERJAA

N 

STRUKTU

R MALL 

TOWER 5 

(Studi 

Kasus : 

Proyek 

Pollux 

Meisterst

adt 

Batam) 

1 2 3 

1 

2 

4 3 
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a. Waktu realistic (m) 

Waktu kegiatan yang dilaksanakan dalam kondisi normal dengan 

suatu hambatan tertentu yang bisa diterima. 

b. Waktu optimistic (a) 

Waktu kegiatan dapat dilaksanakan berjalan baik dan tidak ada 

hambatan. 

c. Waktu pesimistik 

Waktu kegiatan yang dilaksanakan terjadi suatu hambatan yang lebih 

dari semestinya. 

4.   Taksiran waktu penyelesaian kegiatan 

Ketiga estimasi waktu lalu dapat digunakan untuk mendapatkan waktu 

kegiatan yang kita harapkan (expected time) menggunakan rumus : 

t  =      (1) 

(sumber : Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
Untuk menghitung varians waktu penyelesaian kegiatan, maka dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

V =     (2) 

(sumber : Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
PERT dengan menggunakan varians kegiatan jalur kritis untuk dapat 

membantu menentukan varians proyek keseluruhan. Varians pada proyek 

dihitung dengan menjumlahkan varians kegiatan kritis: 
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  (varians kegiatan pada jalur kritis) (3) 

(sumber : Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
Untuk menghitung standar deviasi, maka dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

Standar Deviasi =   (4) 

(sumber : Aryo Andri Nugroho, 2007) 

 
5.   Penjadwalan proyek 

Untuk dapat menentukan jadwal proyek, harus dihitung pada dua waktu 

awal dan akhir untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun yang 

dimaksud dua waktu awal dan dua waktu akhir yaitu : 

a. Earliest start (ES) atau mulai terdahulu yaitu waktu yang paling 

awal dimana pada suatu kegiatan tersebut sudah dapat dimulai, 

dengan asumsi pada semua kegiatan pendahuluan atau semua 

kegiatan yang mengawali nya sudah selesai dikerjakan. 

b. Earliest finish (EF) atau selesai terdahulu yaitu waktu yang paling 

awal suatu kegiatan dapat selesai. 

c. Latest start (LS) atau mulai terakhir yaitu waktu terakhir suatu 

kegiatan dapat dimulai sehingga tidak akan menunda waktu pada 

penyelesaian keseluruhan proyek. 

d. Latest finish (LF) atau selesai terakhir adalah waktu toleransi 

terakhir pada suatu kegiatan yang harus dapat selesai sehingga tidak 

menunda waktu pada penyelesaian kegiatan berikutnya dan 

keseluruhan proyek (Aryo Andri Nugroho, 2007). 
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2.9   Bagan Balok (Bart Chart) 

Diagram balok (barchart) adalah suatu metode perencanaan pada time 

schedule yang paling sederhana dan paling sering digunakan pada sebuah proyek 

yang tidak terlalu susah atau rumit serta mudah dibuat dan dimengerti bagi orang 

awam. Bagan balok tersusun pada titik koordinat X dan Y. Pada sumbu tegak 

lurus X, tercatat suatu pekerjaan atau elemen dari hasil penguraian lingkup dari 

suatu proyek, dan dilukiskan sebagai balok. Sedangkan pada sumbu horizontal Y, 

tertulis bahwa satuan waktu pekerjaan misalnya hari, mingguan atau bulanan 

(H.L. Gant, 1917). 

 
2.10   Metode Preseden Diagram (PDM) 

Metode ini pertama kali ditemukan oleh seroang ahli yang bernama D.H 

Bush pada tahun 1990 an. Metode ini digunakan untuk merencanakan dan 

mengendalikan suatu jadwal pada proyek, khususnya penggunaan cadangan 

dengan waktu. Metode PDM ini adalah metode yang sangat praktis digunakan 

untuk proyek yang memiliki rangkaian kegiatan yang bertumpang tindih dan 

berulang – ulang. 

Diagram preseden juga disebut Activity On Node (AON) yang merupakan 

penyempurnaan dari diagram panah. Pada diagram preseden ini dapat diketahui 

bahwa digambarkan hubungan antar aktivitas yaitu hubungan awal – awal (SS), 

hubungan akhir – akhir (FF), hubungan akhir – awal (FS), dan hubungan awal – 

akhir (SF). Ada beberapa ciri – ciri khusus yang dipegang oleh diagram preseden 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Aktivitas tidak dinyatakan sebagai panah tetapi divisualisasikan sebagai node, 

kotak atau lingkaran. 

b. Anak panah / garis penghubung tidak memiliki durasi, sehingga pada diagram 

preseden ini tidak diperlukannya aktivitas dummy. 

c. Anak panah dari satu node ke node yang lain akan menunjukkan hubungan 

ketergantungan dan urutan aktivitas – aktivitas tersebut. 

Adapun kegiatan dalam metode diagram preseden diwakili oleh sebuah lambang 

yang akan mudah diidentifikasi, misalnya sebagai berikut: 

EST  EFT 

TF KEGIATAN FF 

LST DURASI LFT 

Gambar 2.4 Node diagram preseden (D.H Bush,1991) 

Keterangan: 

EST (Earliest Start) : saat mulai yang paling awal pada suatu aktivitas. 

EFT (Earliest Finish) : saat berakhir yang paling awla pada suatu aktivitas 

LSF (Latest Start) : saat mulai yang paling lambat pada suatu aktivitas. 

LFT (Latest Finish) :saat berakhir yang paling lambat pada suatu       

aktivitas. 

TF (Total Float)  : waktu tunda diperkenankan pada suatu aktivitas. 

FF (free Float)  : waktu tunda tanpa mempengaruhi waktu mulai  

    pada awal suatu aktivitas. 

Selain ciri – ciri yang dimiliki, PDM juga memiliki 4 hubungan antar suatu 

pekerjaan, berikut beberapa hubungan antar suatu pekerjaan: 
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1.   Start to Start: adalah suatu pekerjaan yang harus dimulai bersamaan 

waktunya dengan pekerjaan yang lain. 

 

 

 

Gambar 2.5 Hubungan pekerjaan Start to Start. 

2.   Start to Finish: yaitu suatu pekerjaan harus dimulai bersamaan waktunya 

dengan pekerjaan yang lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Hubungan pekerjaan Start to Finish. 

3.   Finish to Start: yaitu suatu pekerjaan baru boleh dimulai apabila suatu 

pekerjaan pendahuluannya telah selesai. 

 

 

 

Gambar 2.7 Hubungan pekerjaan Finish to Start. 

4.   Finish to Finish: yaitu selesainya pekerjaan tergantung dari selesainya 

suatu pekerjaan yang terdahulu: 

 

 

Pekerjaan A 

Pekerjaan B 

 

 

 

 

 

Pekerjaan A 

Pekerjaan B 

 

 

 

 

 
Pekerjaan A 

Pekerjaan B 
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Gambar 2.8 Hubungan pekerjaan Finish to Finish. 

 

2.11   Kelebihan dan Kekurangan Metode PDM 

Metode PDM merupakan suatu jaringan kinerja yang mana pada 

umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panahnya hanya sebagai 

petunjuk dari kegiatan - kegiatan yang sedang berjalan. Menurut (D.H 

Bush,1991), PDM juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan diantaranya 

yaitu: 

1.   Kelebihan 

a. Penjadwalan suatu proyek dapat berupa diagram jaringan dengan 

suatu hubungan yang ketergantungannya sangat jelas. 

b. Dapat digunakan untuk proyek yenag mempunyai beberapa kegiatan 

– kegiatan yang tumpang tindih / overlapping. 

c. Digunakan dengan anak panah / garis. 

d. Dapat menunjukkan suatu hubungan yang ketergantungan diantara 

satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya secara specific. 

e. Dapat memberikan informasi tentang pekerjaan yang kritis maupun 

tidak kritis pada suatu proyek sehingga apabila terjadi keterlambatan 

pada pembangunan dapat diprioritaskan pekerjaan proyek yang akan 

dikoreksi menjadi mudah dilakukan. 

 

Pekerjaan A 

Pekerjaan B 
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2.   Kekurangan : 

a. Kegiatan yang dilakukan berulang – ulang akan dijumpai dengan 

penumpukan pekerjaan. 

b. Adanya suatu percepatan waktu dari mulai item pekerjaan yang 

mendahului item pekerjaan sebelumnya. 

c. Adanya penambahan sumber daya manusia untuk mengerjakan item 

pekerjaan yang akan mulai dikerjakan sebelum pekerjaan yang 

mendahului telah selesai. 

d. Belum bisa memperlihatkan perhitungan kecepatan hambatan atau 

produksi antar kegiatan. 

e. Tidak bisa mempertahankan kekontinuitas tingkat dari produktifitas 

kegiatan yang berulang. 

2.12   Probabilitas 

Probabilitas secara garis besar membahas tentang seberapa besar peluang 

pada probabilitas yang akan terjadi pada suatu setiap kondisi. Probabilitas 

merupakan suatu ilmu yang sangat menarik dan juga sangat berguna pada dunia 

matematika. Probabilitas merupakan suatu ilmu dasar bagi setiap inferensi stastik 

dengan melalui eksperimen dan analisis data. Melalui suatu aplikasi untuk 

masalah seperti pada penilaian realibilitas untuk suatu sistem, interpretasi akurasi 

pengukuran, dan pemeliharaan kualitas yang sesuai, teori probabilitas ini sangat 

relevan dengan ilmu teknik yang sekarang ini (Hayter, 2012). 
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2.13   Manfaat Mempelajari Probabilitas 

Probabilitas sangat berguna pada saat pengambilan keputusan yang tepat 

dan akurat, karena pada dikehidupan dunia tidak ada suatu kepastian, maka dari 

itu diperlukan nya untuk mengetahui beberapa besar probabilitas pada suatu 

kegiatan yang akan terjadi. Probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk angka 

pecahan antara 0 sampai dengan 1 atau dalam perhitungan persentase.  

Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pembicaraan materi 

probabilitas  yaitu : 

1.   Percobaan (experiment) 

Pada pengamatan terhadap beberapa suatu aktivitas atau proses yang 

dapat memungkinkan terjadinya paling sedikit dua peristiwa tanpa 

memperhatikan sebuah peristiwa mana saja yang akan terjadi. 

2.   Hasil (outcome) 

Suatu hasil yang didapat dari sebuah percobaan. Dalam hasil ini pada 

semua kejadian atau kegiatan akan dicatat atau dapat diartikan bahwa 

seluruh peristiwa yang akan terjadi dalam suatu percobaan.  

3.   Peristiwa (event) 

Merupakan suatu kumpulan dari satu atau lebih hasil yang telah terjadi 

pada sebuah kegiatan percobaan atau peristiwa. 

 
2.14   Pendekatan Probabilitas 

Pada saat menentukan pendekatan probabilitas suatu kejadian, ada 

beberapa cara pendekatan yaitu : 
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1.   Pendekatan Klasik 

Dapat diasumsikan bahwa untuk semua kegiatan atau peristiwa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terjadi (equally likely). 

Probabilitas pada suatu kegiatan kemudian dapat dinyatakan sebagai 

rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan suatu total kemungkinan 

hasil (rasio kegiatan terhadap hasil). 

Probabilitas =    (5) 

2.   Pendekatan Relative 

Probabilitas pada suatu kejadian / kegiatan yang tidak dapat dianggap 

sama, tergantung kepada berapa banyak suatu kejadian yang terjadi, yang 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Probabilitas kejadian relatif =   (6) 

3.   Pendekatan Subjektif 

Pendekatan Subjektif yaitu menentukan suatu besarnya probabilitas pada 

suatu kegiatan / peristiwa yang didasarkan sebagai penelitian pribadi dan 

dapat dinyatakan dalam item kepercayaan. 

 
2.15   Teori Kurva S 

Menurut Husen (2009) kurva S atau juga disebut Hanumm Curve 

merupakan sebuah grafik yang telah dikembangkan oleh seorang ahli bernama 

Warren T. Hanumm bersadarkan dari pengamatan terhadap sejumlah besar proyek 

sejak awal hingga akhir proyek. 
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Kurva S juga dapat menampilkan kemajuan proyek berdasarkan item - 

item kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang dapat diatakan sebagai persentase 

komulatif dari seluruh kegiatan yang ada pada suatu proyek. Dari visualisasi pada 

kurva S dapat menampilkan dan memberikan informasi tentang kemajuan pada 

sebuah proyek dengan membandingkan antara kurva S rencana dengan yang 

realisasi. Untuk dapat membuat kurva S, jumlah persentase komulatif pada bobot 

masing - masing pada kegiatan pada satu periode di antara durasi proyek yang 

telah di plotkan dengan sumbu vertikal sehingga bila hasilnya dihubungkan 

dengan garis - garis akan membentuk suatu kurva yang menyerupai huruf S. 

bentuk tersebut terjadi karena adanya volume pada suatu kegiatan pada awal 

proyek biasanya masih sedikit, kemudian pada bagian tengah - tengah mulai 

meningkat dalam jumlah yang cukup besar, kemudian pada akhir proyek volume 

kegiatan mulai kembali mengecil. 

 

Gambar 2.9 Penggunaan Kurva S untuk Menganalisis Varians 

Sumber : Imam Soeharto, Manajemen Proyek, 1995 
 
 

2.16   Teori RAB Biaya Konstruksi 

Menurut Firmansyah (2011:25), Rencana anggaran biaya (RAB) adalah 

merupakan suatu perhitungan yang banyaknya biaya dapat diperlukan untuk 
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beberapa item yaitu bahan dan upah, serta biaya – biaya lain yang berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Secara umum 

berdasarkan perhitungan RAB dapat di perhitungkan dengan rumus : 

RAB = ∑ (Volume x Harga Satuan Pekerjaan   (7) 

 
2.16.1   Tahapan – Tahapan RAB 

Menurut Setia (2013:20), Rencana anggaran biaya memiliki beberapa 

tahapan - tahapan yang diperlukan untuk menentukan dan menghitung jumlah 

volume pada per satuan pekerjaan dan analisa harga satuan pada pekerjaan yang 

berdasarkan pada gambar dan tahap pekerjaan serta syarat - syarat dan analisa 

pembangunan konstruksi yang telah berlaku. Berikut gambar  tahap - tahap 

analisis perhitungan rencana anggaran biaya: 

 

Gambar 2.10 Tahap - Tahap Analisa Perhitungan RAB 
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2.16.2   Perhitungan Volume 

Menurut Fathansyah (2002:154), dalam bukunya yang berjudul Analisa - 

Analisa dalan proyek yang menyebutkan bahwa “Perhitungan volume pekerjaan 

adalah merupakan bagian yang paling esensial pada tahap perencanaan proyek. 

Pengukuran kualitas/volume pekerjaan merupakan suatu proses pengukuran / 

perhitungan terhadap kuantitas item - item pekerjaan yang sesuai pada lapangan. 

Dengan mengetahui suatu jumlah volume pekerjaan maka akan dapat diketahui 

berapa banyak biaya yang akan diperlukan dalam suatu pelaksanaan proyek.” 

 
2.16.3   Analisa Harga Satuan 

Menurut Fathansyah, (2002:155) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

Analisa harga satuan berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana 

anggaran biaya yang telah terdapat angka – angka didalamnya yang menunjukan 

jumlah tenaga, material dan biaya persatuan suatu pekerjaan. 

 
2.16   Teori Distribusi Normal 

Distribusi normal adalah suatu alat statistic yang sangat penting untuk 

menaksir dan meramalkan peristiwa – peristiwa yang lebih luas. Distribusi normal 

disebut juga dengan distribusi Gauss untuk menghormati Gauss sebagai penemu 

persamaannya (1777-1855). Menurut pandangan ahli statistic, distribusi variable 

pada populasi mengikuti distribusi normal. 

Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham DeMoivre 

(1733) sebagai pendekatan Distribusi Binomial untuk n besar. Selanjutnya 

dikembangkan oleh Pierre Simon de Laplace dan dikenal dengan Teorema Moivre 
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-  Laplace. Laplace menggunakan distribusi normal untuk analisis galat suatu 

eksperimen. 

Sifat dari variable kontinu berbeda dengan variable diskrit. Variable 

kontinu mencakup semua bilangan, baik utuh maupun pecahan. Oleh karenanya 

tidak bisa dipisahkan satu nilai dengan nilai yang lain. Itulah yang mengakibatkan 

fungsi variable random kontinu sering disebut fungsi kepadatan, karena tidak ada 

ruang kosong diantara dua nilai tertentu. Dengan kata lain sesungguhnya 

keberadaan satu buah angka dalam variable kontinu jika ditinjau dari seluruh nilai 

adalah sangat kecil, bahkan mendekati nol. Karena itu tidak bisa dicari 

probabilitas satu buah nilai dalam variable kontinu, tetapi yang dapat dilakukan 

adalah mencari probabilitas diantara dua buah nilai. 

Distribusi kontinu mempunyai fungsi matematis tertentu. Jika fungsi 

matematis tersebut Digambar, maka akan terbentuk kurva kepadatan dengan sifat 

sebagai berikut : 

1.   Probabilitas nilai x dalam variable tersebut terletak dalam rentang antara 

0 dan 1. 

2.   Probabilitas total dari semua nilai x adalah sama dengan satu (sama 

dengan luas daerah di bawah kurva). 

Fungsi kepadatan merupakan dasar untuk mencari nilai probabilitas 

diantara dua nilai variable. Probabilitas diantara dua nilai adalah luas daerah 

dibawah kurva diantara dua nilai dibandingkan dengan luas daerah total dibawah 

kurva. Dapat dicari luas daerah tersebut dengan menggunakan integral tertentu 

(definit integral). 

Angghi Riyanto, Analisis Keterlambatan dan Penjadwalan Pekerjaan Struktur Gedung Mall (Studi Kasus: Mall 
Tower 5 Proyek Pollux Meisterstadt Batam) 
UIB Repository©2019 



26 
 

Universitas Internasional Batam 

2.17   Transformasi Normal Standart 

Distribusi normal adalah distribusi variable kontinu dengan fungsi 

matematis adalah sebagai berikut : 

f (x,µ, σ) =  )^2      (8) 

selain beberapa konstanta yang tidak akan berubah nilainya (e, π), bentuk 

distribusi kurva normal ditentukan oleh tiga variable, yaitu : 

x = nilai dari distribusi variable 

μ = mean dari nilai – nilai distribusi variable 

σ = standar deviasi dari nilai – nilai distribusi variable 

bentuk kurva normal itu sendiri berbeda tergantung dari nilai μ dan σ2 

nya. Jika nilai μ berharga positif maka kurva akan bergeser ke kanan dan jika 

bernilai negative maka kurva akan bergeser ke kiri dari titik X = 0. Jika nilai σ2 

bernilai semakin besar maka kurva normal akan semakin landau dan jika nilai σ2 

bernilai semakin kecil maka kurva normal akan semakin curam. 

Berikut perbandingan kurvanya. 
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Gambar 2.11 Kurva Normal, sumber: Gauss, (1777-1855). 

Dari gambar diatas maka dapat diperoleh sifat – sifat kurva normal, yaitu : 

1. Modusnya yaitu titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi 

mencapai maksimum yang terjadi pada x = μ. 

2. Kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimtotik dalam kedua arah 

bila kita semakin menjauhi nilai tengahnya. 

3. Luasan daerah yang terletak di bawah kurva tetapi di atas sumbu mendatar 

sama dengan 1. 
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