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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian proyek 

“Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya terjadi sekali, 

dimana pelaksanaannya dimulai dari awal sampai akhir  dibatasi oleh kurun waktu 

tertentu. Dapat dikatakan bahwa proyek merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

sementara yang dikerjakan mulai dari titik awal sampai dengan tercapainya 

sasaran pekerjaan tersebut”. (Tampubolon, 2004). 

2.2 Manajemen proyek 

Menurut Jacobs, Aquilano, dan Chase (2001) manajemen proyek berfungsi 

sebagai sumber pengaturan akan kegiatan pengawasan proyek, perencanaan dan 

disusul dengan ketersedian sumberdaya seperti material, peralatan yang 

digunakan dan tenaga kerja yang nantinya akan menghasilkan sebuah tujuan yang 

tepat sasaran. Adapun proses dari sebuah proyek adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan

“Perencanaan adalah suatu proses meletakkan dasar tujuan dan 

sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk pencapaiannya. 

Perencanaan menjadi pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi 

sumber daya dalam melaksanakan kegiatan” (Soeharto, 1997). Adapun 

tujuan dari tahapan perencanaan ini adalah supaya tiap-tiap kegiatan dapat 

tersusun dengan rapi dan sesuai antar hubungan pekerjaan dan waktu 

pelaksanaanya, dengan mengasumsikan dan menentukan kapan waktu 
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untuk memulai dan berhenti atau menyelesaikan sebuah kegiatan agar 

waktu yang telah direncanakan sejalan dengan efisiensi biaya dan durasi 

yang dibutuhkan. 

2. Penjadwalan 

 Menurut Ervianto (2002) sebuah penjadwalan proyek harus 

memuat rincian kerja yang sesuai dengan hubungan antar kegiatannya, 

sehingga sebuah proyek memiliki resiko ketidakpastian yang lebih kecil, 

dan diharapkan penjadwalan ini sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. 

Adapun fungsi dari perencanaan penjadwalan ini adalah untuk menentukan 

lamanya waktu atau durasi pekerjaan proyek yang harus dikerjakan dengan 

hubungannya terhadap urutan pekerjaan yang dilakukan. Meskipun 

kegiatan penjadwalan masih bersifat ketidakpastian namun dengan adanya 

penjadwalan maka sebuah kegiatan memiliki batasan-batasan dan tujuan 

yang sesuai sasaran. 

3. Pengendalian Proyek 

Tahap pengendalian proyek dilakukan agar semua kegiatan atau 

pengerjaan proyek ini memenuhi standar yang telah disetujui antar kedua 

belah pihak, dilakukan dengan pengawasan dan input terhadap output yang 

telah atau sedang dikerjakan. Diperlukan juga pengawasan yang disiplin, 

agar mampu mengenali bahkan mengendalikan permasalahan yang terjadi 

sedini mungkin, agar kerugian atau kesalahan yang dilakukan pihak 

pelaksana seminimal mungkin. (Soeharto, 1997) 
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2.2.1 Metode perencanaan penjadwalan 

Adapun beberapa metode atau model dalam penyusunan perencanaan 

proyek untuk menentukan durasi atau jadwal waktu pekerjaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagan balok  : (Bar chart) 

2. Analisis deterministik : (CPM, PMD, PERT dan lain-lain) 

3. Analisis probabilistik : (CPM dan PERT) 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat perencanaan penjadwalan 

Telah disebutkan bahwa perencanaan proyek meliputi kegiatan 

penjadwalan, adapun tujuan dari kegiatan penjadwalan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah menentukan sasaran proyek 

2. Menentukan metode yang sesuai 

3. Menyusun langkah kegiatan yang terorganisir 

4. Memperoleh hasil yang maksimal dan efesien 

Sedangkan manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan kegiatan 

perencanaan adalah sebagai beriku: 

1. Mengidentifikasikan hubungan antar pekerjaan dengan pekerjaan yang 

lain 

2. Mengkaji dan menentukan jalur kritis yang perlu lebih diperhatikan 

dalam pekerjaan proyek 

3. Menentukan waktu untuk memulai sebuah kegiatan dan 

memberhentikan atau menyeselaikan sebuah pekerjaan. 
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2.3 PERT-type system (PERT & CPM) 

Dalam melaksanakan proyek telah banyak metode yang telah di temukan 

dan bahkan di kembangkan dengan tujuan agar metode yang akan digunakan akan 

terus efektif dan efisien di setiap pekerjaan proyek yang akan digunakan. Pada 

saat sekarng ini telah banyak digunakannya metode-metode dalam kelancaran 

sebuah proyek dan yang paling lazim digunakan adalah metode PERT type-

system, yang mana metode ini memakai metode yang berbasis metode PERT 

dengan jarinagn yang terlebih dulu keluar dari PERT yaitu jaringan CPM dengan 

sisten AON. 

 
2.3.1 Critical Path Method (CPM)  

Menurut Heizer dan Render (2006) metode CPM ini telah dikembangkan 

tahun 1950-an, yang mana merupakan pengembangan dari manajemen 

perencanaan. Metode CPM ini memiliki tampilan berupa jaringan kerja yang 

didalamnya terdapat definisi kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaiakn kegiatan tersebut. Waktu tersebut merupakan sebuah asumsi yang 

ditentukan masing-masing kegiatan. Dengan adanya waktu atau durasi kerja, 

maka akan menghasilkan jalur kritis yang merupakan jalur penting untuk 

diperhatikan dan diperhitungkan dengan matang, agar nantinya menghasilkan 

waktu yang efisien dan menghindari keterlambatan proyek. Adapun hal yang akan 

diketahui atau dibahas dengan metode CPM adalah sebagai berikut : 

1. Berapa lama penyelesaian atau lamanya durasi yang dibutuhkan untuk 

menyeselaikan sebuah proyek 
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2. Mengetahui jalur kritis, sehingga akan mampu mengasumsikan kegiatan 

yang tidak bisa ditunda lagi untuk menghindari keterlambatan waktu 

3. Menentukan aktifitas yang bukan masuk dalam critical, sehingga saat 

mengalami keterlambatan waktu tidak akan mengganggu waktu secara 

penuh dalam proyek 

4. Menentukan jumlah probability project yang diasumsikan akan memiliki 

waktu yang tepat jika dikerjakan 

5. Dapat mengidentifikasikan adanya keterlambatan sebuah pekerjaan dalam 

kurun waktu tertentu, dengan melakukan pencocokan schedule yang sudah 

ada 

6. Dapat mengkaji kelebihan ataupun kekeurangan biaya pekerjaan dalam 

waktu tertentu sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada 

7. Mengkaji resource yang ada agar dapat melakukan sebuah kegiatan sesuai 

dengan jadwal 

8. Mengetahui langkah yang akan diambil, jika sewaktu-waktu proyek yang 

sedang dikerjakan ingin segera diselesaikan, bisa mengambil keputusan 

akan kebijakan yang ada secara tiba-tiba. 

“Critical Path Method (CPM) merupakan Teknik Manajemen Proyek 

yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan”. (Heizer dan Render, 

2011:95). “CPM adalah suatu jaringan CPM terdiri dari cabang-cabang dan 

simpul-simpul yang mencerminkan aktivitas atau suatu project atau operasi dan 

simpul-simpul melambangkan awal dan akhir suatu aktivitas”. (Taylor III, 

2008:333) 
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2.3.1.1 Kelebihan dan kekurangan metode CPM 

Adapun kelebihan dari metode CPM adalah sebagai berikut : 

1. Dapat membantu kegiatan perencanaan terutama pada proyek yang 

bernilai besar 

2. CPM memiliki perhitungan yang sederhana, sehingga tidak akan 

menyulitkan pihak perencana dan langsung pada konsep 

perencanaanya 

3. Tampilan CPM berupa jaringan kerja, sehingga akan terlihat hubungan 

antar beberapa pekerjaan 

4. Bentuk pertanggung jawaban proyek didasarkan pada data 

dokumentasi dan gambar yang diperoleh 

5. Dengan CPM kegiatan pengendalian biaya dan jadwal dapat dilakukan 

6. CPM bisa digunakan untuk proyek yang bervariansi. 

Dan pada metode analisis CPM terdapat beberapa juga kekurangan, 

diantaranya: 

1. Setiap pekerjaan proyek harus ditentukan secara detail dan hubungan 

antar pekerjaannya bersifat stabil dan harus bebas 

2. pekerjaan terdahulu harus dihubungkan dan dijelaskan ke jaringan 

secara iringan bersama-sama 

3. pada kegiatan penjadwalan, penentuan asumsi waktu bersifat subjektif 

dan berlaku ketidakpastian, maka akan sangat mungkin terjadi 

keterlambatan jika asumsi yang ditentukan bersifat optimis atau 

pesimis oleh pada manajer proyek. 
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2.3.1.2 Langkah-langkah metode jalur kritis CPM (Critical Path  Method) 

Menurut Render, Stair, Jr, dan Hanna (2012:480), mengatakan bahwa 

PERT adalah Probalistik dan CPM adalah Determinasi. PERT dan CPM 

mengikuti enam langkah dasar seperti berikut: 

1. Penetapan project yang dipilih dan mengkaji serta menetapkan  

2. Menetapkan hubungan antar kegiatan yang akan dilakukan 

3. Menampilkan kajian terhadap jaringan kerja serta hubungan-hubungannya 

4. Mengasumsikan lamanya waktu atau durasi pada setiap kegiatan 

5. Memprakirakan jalur kritis atau jalur pekerjaan yang membutuhkan waktu 

lebih panjang dari kegiatan yang lain 

6. Jaringan kerja yang telah dibuat digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan, pengawasan proyek serta penjadwalan proyek. 

Dengan adanya metode CPM ini sebuah proyek akan memiliki manajemen 

yang lebih baik dalam penjadwalan waktu pekerjaan, dan jaringan ini akan 

menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan dilapangan nanti. Adanya keterkaitan 

antar kegiatan, membuat keterlambatan waktu bisa diminimalisir, namun 

keterlambatan bisa saja terjadi yang nantinya akan mempengaruhi durasi proyek 

jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik. 
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Contoh CPM :  

 

Gambar 2.1 Jaringan CPM 
Sumber: Heizer dan Render (2009:99) 

 

Untuk menentukan jalur kritis pada sebuah pekerjaan adalah hal utama 

dalam pengendalian keterlambatan proyek. Hal ini dikarenakan jalur kritis 

merupakan jalur terpanjang yang akan memiliki banyak pekerjaan didalamnya, 

jika pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya maka keterlambatan 

akan terjadi, oleh karenanya dengan adanya CPM ini kita bisa mengambil 

keputusan terbaik dalam pelaksanaan proyek. Metode CPM dan PERT memang 

berbeda pada konstruksi dan terminologi jaringan kerjanya, namun keduanya 

memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai sasaran proyek yang efisien dan 

sesuai dengan budget yang telah ditentukan. 

Dalam praktik pelaksanaan metode CPM dan PERT hal pertama yang 

harus dilakukan adalah menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan secara detail dan signifikan, yang sesuai dengan spesifikasi dan struktur 

jaringan kerja. Untuk menampilkan gambaran mengenai jaringan metode diatas 

yaitu dengan pendekatan kegiatan pada titik dan kegiatan pada anak panah. 
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Gambar 2.2 Perbandingan dua pendekatan menggambarkan jaringan kerja 
Sumber:  Heizer dan Render, Operations Management, (2011:90) 

 
Untuk dapat mengetahui jalur kritis yang merupakan jalur terpanjang pada 

sebuah kegiatan, maka dapat dilakukan analisis terhadap jaringan kegiatan yang 

telah dihasilkan dari uraian-uraian pekerjaan yang akan dilakukan dan asumsi 

waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam setiap kegiatan, 

jalur kritis memiliki waktu mulai dan waktu awal sebagai berikut : 

1. Mulai Paling Awal (Earliest Start-ES) adalah bentuk asumsi waktu untuk 

memulai kegiatan pada waktu paling awal, namun dengan catatan jika 

pekerjaan sebelumnya sudah terselesaikan 
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2. Selesai Paling Awal (Earliest Finish-EF) adalah penetapan waktu sebuah 

kegiatan selesai dilakukan atau dikerjakan 

3. Mulai Paling Lambat (Latest Start-LS) adalah penentuan waktu kegiatan 

terakhir sebuah pelaksanaan pekerjaan bisa dimulai dan tidak melakukan 

penundaan waktu selesainya sebuah proyek. 

4. Selesai Paling Lambat (Latest Finish-LF) yaitu waktu terakhir suatu 

aktivitas dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian 

keseluruhan proyek.  

Proses yang digunakan untuk menentukan jadwal waktu setiap aktivitas 

adalah two-pass yang terdiri dari forward pass (ES dan EF) dan backward pass 

(LS dan LF). Forward pass dan backward pass menggunakan notasi untuk 

menunjukkan jadwal-jadwal aktivitas pada jaringan proyek dengan jelas 

ditunjukkan pada gambar 2.3  

 

Gambar 2.3 Notasi Pada Titik untuk Forward dan Backward Pass 
Sumber: Heizer dan Render, Operations Management, (2011:93) 
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Pada waktu mulai paling awal memiliki aturan yakni sebelum sebuah 

kegiatan dimulai, maka kegiatan terdahulunya harus diselesaikan terlebih dahulu. 

Namun saat sebuah kegiatan memiliki hanya satu pekerjaan pendahulu maka ES-

nya sama dengan EF dari kegiatan pendahulunya. Jika sebuah kegiatan memiliki 

beberapa pekerjaan pendahu langsung maka ES-nya merupakan nilai maksimum 

dari semua EF pada pekerjaan pendahulunya, yakni sebagai berikut : 

ES = Max {EF semua pendahulu langsung}……………………………(1) 

Dalam waktu selesai paling awal memiliki peraturan yaitu selesai paling 

awal (EF) dari sebuah kegiatan maka jumlah dari waktu mulai awal dan waktu 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

EF = ES + Waktu aktivitas ……………………………………………(2) 

Waktu selesai paling lambat merupakan sebelum sebuah kegiatan 

pekerjaan akan dimulai, keseluruhan dari kegiatan pendahuluannya harus 

langsung diselesaikan. Namun jika sebuah kegiatan pendahulunya langsung dari 

sebuah kegiatan jadi  LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang akan mengikuti 

kegiatan sebelumnya. Jika sebuah kegiatan merupakan kegiatan pendahulu yang 

langsung dari lebih dari sebuah kegiatan maka LF merupakan nilai minimum dari 

seluruh nilai LS dari masing-masing kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, 

sebagai berikut : 

LF = Min {LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya}……(3) 

Sedangkan aturan dari waktu mulai paling lambat merupakan waktu mulai 

paling lambat (LS) dari sebuah kegiatan yang merupakan selisih dari waktunya 

selesai paling lambat (LF) dan waktu kegiatannya sebagai berikut : 
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LS = LF – Waktu aktivitas ……………………………………………..(4) 

Jika waktu paling awal dan waktu paling lambat pada perencanaan sudah 

didapatkan maka langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah waktu yang 

tergolong longgar atau waktu bebas sehingga pelaksanaannya nanti menjadi lebih 

mudah. Waktu longgar ini merupakan waktu bebas dalam penentuan kegiatan 

yang akan dilakukan bisa saja diundur tanpa menghalangi perkembangan 

pelaksanaan proyek dan tanpa resiko adanya keterlambatan waktu terjadi. Adapun 

waktu longgar atau slack time dirumuskan sebagai berikut : 

Slack = LS – ES atau LF – EF …………………………………………(5) 

Jika sebuah kegiatan tidak memiliki nilai slack atau slack = 0 maka pada 

keadaan ini terdapat pada jalur kritis. Untuk menentukan keseluruhan dari waktu 

paling awal dan paling lambat serta jalur kritis maka waktu yang butuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah kegiatan akan bervariasi tergantung dengan beberapa 

faktor tertentu, oleh karenya kita membutuhkan metode PERT untuk 

meminimalisir ketidakpastian variasi dari variabel waktu yang kita asumsikan. 

Menurut Heizer dan Render (2011:95), “Metode PERT memakai 

pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu sebuah kegiatan yang 

dilakukan tergantung pada banyak faktor dan variasi, sehingga lebih baik 

perkiraan diberi rentang (range)”. PERT memakai 24 distribusi probabilitas 

berdasarkan tiga perkiraan waktu (three times estimates) untuk setiap kegiatan 

sebagai berikut : 

1. a = waktu optimistis (optimistic time) merupakan waktu paling singkat 

dalam penyelesaian sebuah kegiatan, jika semua tahapan bejalan lancar 
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tanpa adanya kendala kerja. Waktu tersebut hanya unggul sekali jika 

diperhitungkan selama seratus kali, jika kegiatan yang dilakukan 

secara berulang dalam kondisi dan keadaan yang hampir sama. 

2. m = waktu realistis (most likely time) merupakan waktu yang pasti atau 

lebih sering terjadi dibandingkan dengan waktu yang lainnya, jika 

kegiatan yang dilaksanakan berulang dan memiliki keadaan dan 

kondisi yang hampir sama. 

3. b = waktu pesimistis (pessimistic time) merupakan waktu terlama yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Hal ini bisa terjadi 

jika kondisi dan keadaan yang terjadi bukan yang diharapkan, waktu 

ini dilalui hanya sekali dalam seratus kali, jika kegiatan tersebut 

bersifat berulang dan memiliki kondisi yang hampir sama. 

 “PERT adalah teknik manajemen proyek yang mempekerjakan tiga 

kegiatan waktu untuk setiap kegiatan”. (Heizer dan Render, 2011:95) dan menurut 

Taylor III (2008:342), mengatakan bahwa waktu aktivitas masih bersifat 

ketidakpastian, namun ketidakpastian yang telah diasumsikan pada perencanaan 

kegiatan jaringan kerja bisa menjadi pasti, dengan menggunakan probabilitas 

estimasi waktu dibandingkan dengan suatu asumsi. 

 
2.3.2 PERT 

Metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique 

dikembangkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai permasalahan 

yang ada di industri pertananan dalam bentuk diagram PERT, yang difungsikan 

sebagai diagram untuk kegiatan analisis terhadap jaringan peristiwa dan kegiatan 
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dalam perencanaan pertahanan sebuah industri. Kegunaan dari metode ini adalah 

untuk meminimalisir sekecil mungkin keterlambatan kegiatan dan 

menghubungkan setiap kegiatan dengan jaringan kerja secara keseluruhan, 

sehingga secara tepat akan mencapai target dan sasaran. Dalam penguraian 

diagram PERT akan menampilkan keterkaitan antar kegiatan. 

 “Metode PERT menggunakan distribusi peluang berdasarkan tiga angka 

estimasi waktu dalam setiap kegiatan antara lain waktu optimis, waktu pesimis 

dan waktu realistis. Distribusi digunakan untuk mengkaji dan mengukur 

ketidakpastian serta menjelasakan secara kuantitatif. Penentuan jalur kritis hanya 

menimbang mean durasi untuk menentukan jalur kritis, dan probabilitas total 

durasi berdasarkan jalur kritis”. (Heizer dan Render 2005) 

 

2.3.2.1 Kelebihan dan kekurangan metode PERT 

Adapun kelebihan dari penggunaan metode PERT adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan PERT cukup sederhana, tidak memerlukan rumus 

matematis yang terlalu rumit, sehingga mudah dipahami 

2. Pada pembahasannya lebih fokus pda durasi atau waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek 

3. Menentukan keterkaitan antar kegiatan satu dengan lainnya 

4. Bisa mengidentifikasi sejak awal jika terjadi perpanjangan atau 

keterlambatan waktu untuk menyelesaikan proyek 

5. Bisa berasumsi kapan waktu tercepat dan waktu paling lama dalam  

menyelesaikan sebuah proyek 
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6. Dapat mengkaji kegiatan mana saja yang akan masuk dalam jalur non 

kritis dan jalur kritis, sehingga bisa memberikan keputusan terbaik 

7. Bisa menentukan batasan waktu pelaksanaan sebuah kegiatan 

penyelesaian pekerjaan proyek. 

 Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah asumsi ataupun perkiraan 

waktu yang ditentukan dalam menyelesaiakn sebuah kegiatan masih bersifat 

subjektif, sehingga kepastiannya harus diimbangi dengan proses pengawasan yang 

tepat dan disiplin. Adapun beberapa kekurangnnya adalah sebagai berikut : 

1. Setiap kegiatan yang ada harus dijabarkan secara rinci dan detail agar 

jelas dan untuk menghindari kesalahan 

2. Tim perencana harus mampu menetapkan keterkaitan hubungan antara 

kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya 

3. Penetapan asumsi waktu masih bersifat tidak pasti 

4. Dengan adanya jalur keritis, maka dibutuhkan pengendalian yang kritis 

dan tegas agar mampu meminimalisir kesalahan sedini mungkin. 

 
2.3.2.2 Langkah-langkah metode PERT 

Untuk menentukan jalur kritis dan jadwal waktu pada sebuah kegiatan, 

maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Merincikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan berikut dengan 

waktu masing-masing kegiatan sebagai berikut : 

a. Waktu optimis adalah waktu paling cepat dalam mengerjakan 

sebuah kegiatan, dan merupakan waktu yang diharapkan oleh 

kedua belah pihak, karena berjalan lebih cepat dari waktu rencana 
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b. Waktu pesimis yaitu waktu yang paling lama dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah kegiatan karena dipengaruhi oleh beberapa 

keadaan yang menimbulkan permasalahan 

c. Waktu realistis yaitu waktu real yang sering terjadi 

2. Menentukan expected time (te), standar deviasi (S), dan varian (V). 

 “Dalam menentukan nilai (te) memakai asumsi kemungkinan 

terjadinya optimistic time (to) dan pessimistic time (tp). Sedangkan 

kemungkinan terjadinya most likely time (tm) adalah empat kali lebih 

besar sehingga apabila dijumlah akan bernilai enam sesuai dengan 

rentang kurva distribusi peristiwa yang telah di standarkan. 

Rumusannya adalah (Yamit, 2003)” : 

𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝑡𝑡𝑡𝑡+4𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑡𝑡𝑡𝑡
6

 ………………………………………………..(6) 

“Dalam melakukan estimasi penentuan waktu kegiatan yang 

digunakan adalah rentang waktu yang menandai ketidakpastian dan 

berhubungan dengan proses estimasi kurun waktu kegiatan. 

Ketidakpastian tersebut tergantung pada besarnya angka yang 

diasumsikan untuk optimistic time (to) dan pessimistic time (tp). Dalam 

metode PERT, parameter yang menjelaska ketidakpastian tersebut 

adalah  standar deviasi dan varian dengan formula sebagai berikut” : 

Standar deviasi kegiatan 

 𝑆𝑆 = 1
6

 (𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡)………………………………………….……..(7) 

Dengan varian kegiatan sebagai berikut : 
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 𝑉𝑉 =  (𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑡𝑡)2

36
 ………………………………………….……….(8) 

keterangan : 

S = Standar deviasi kegiatan 

V = Varian kegiatan 

3. Untuk mencari jalur kritis pada setiap kegiatan didasarkan pada  

expected time (te) sebagai durasi kegiatan.  

4. Langkah selanjutnya adalah menentukan standar deviasi pada setiap 

pekerjaan dan jalur kritis pada jaringan kerja. Nilai varian kegiatan 

kritis (𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙) = jumlah Varian (V) pada kegiatan kritis. Adapun rumus 

untuk penentuan standar deviasi jalur kritis adalah sebagai berikut : 

(𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙) =  �(𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙) ………………………………………………….(9) 

Keterangan : 

(𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙) = Standar deviasi lintasan kritis 

(𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙) =  Varian kegiatan kritis 

5. Setelah hal diatas ditentukan maka langkah selanjutnya adalah 

penentuan durasi kegiatan, yang didasarkan pada jalur kritis yang 

dihasilkan. 

 
2.4 Bar Chart 

 Menurut Husein ( 2009) metode bar chart adalah representasi dari durasi 

masing-masing pekerjaan, metode ini di temukan oleh Fredick W. Taylor dan 

Gantt yang menampilkan penjadwalan berbentuk balok waktu, sehingga mudah 

dipahami, mudah dibaca dan menampilkan informasi yang informatif. Dalam 
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tampilan bar chart terdapat sumbu Y dan sumbu X, untuk sumbu Y memiliki 

keterangan berupa detail kegiatan sedangkan sumbu X memiliki keterangan 

mengenai durasi atau lama waktu dalam satuan hari, minggu ataupun bulan. 

 
2.5 PDM 

 “Precedence Diagramming Method merupkan bentuk penjadwalan waktu 

proyek yang representatif terhadap grafis untuk menampilkan hubungan antar 

kegiatan proyek. Dalam praktik metode ini, keterkaitan antar pekerjaan dita,pilkan 

dalam format node segi empat (kotak). Pada segi empat tersebut akan berisikan 

detail kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Keterkaitan antar kegiatan dalam metode ini adalah sebagai berikut : 

1. FS (Finish to start) adalah keterkaitan antar kegiatan yang sangat sering 

digunakan. Keterkaitan antar kegiatan dalam FS adalah bahwa sebuah 

kegiatan bisa dilaksanakan jika kegiatan pendahulunya sudah selesai 

dikerjakan. 

 

Gambar 2.4 Hubungan Kegiatan Finish to Start 

2. SS (Start to Start) merupakan pelaksanaan kegiatan yang bisa dimulai 

secara bersama-sama antar kegiatan satu dengan lainnya. 
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Gambar 2.5 Hubungan Kegiatan Start to Start 

3. FF (Finish to Finish) adalah keterkaitan antar penyelesaian dua pekerjaan 

atau kegiatan yang memiliki waktu penyelesaian yang sama. 

 

Gambar 2.6 Hubungan Kegiatan Finish to Finish 

4. SF (Start to Finish) adalah keterkaitan antar kegiatan yang telah selesai 

dengan kegiatan yang akan dimulai. 

 

Gambar 2.7 Hubungan Kegiatan Start to Finish 

5. Lag time adalah waktu jeda untuk memulai kegiatan satu dengan kegiatan 

yang lainnya. Dalam hal ini kegiatan B akan dimulai beberapa hari saat 

kegiatan A selesai. 

 

Gambar 2.8 Lag time 

6. Lead time adalah keterkaitan antar kegiatan A dan B yang merupakan 

overlap kegiatan, dimana kegiatan B akan dimulai setelah beberapa hari 

kegiatan A  dimulai. 
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Gambar 2.8 Lead time 

2.5.1 Kelebihan dan kekurangan metode PDM 

Dalam perencanaan penjadwalan menggunakan metode PDM struktur 

jaringan kerja akan terkait satu sama lain dan tergambar cukup jelas, sehingga 

pada waktu pelaksanaan tiba, sebuah pekerjaan bisa langsung dimulai tanpa harus 

menunggu pekerjaan yang lain, namun keterkaitan antar hubungan pekerjaan ini 

terjadi berulang-ulang, yang menyebabkan penumpukan pekerjaan, sehingga 

kurang efisien dan bisa mengalami keterlambatan kerja.  

2.6 Teori probabilitas 

Dengan adanya teori probabilitas maka aumsi waktu yang belum pasti atau 

ketidakpastian sebuah durasi kegiatan bisa diukur dan dikaji dengan cara 

perhitungan kuantitatif. Asumsi tiga angka asumsi durasi waktu pada metode 

PERT menggunakan analisis statistik dalam perumusan secara distribusi Beta. 

1. Kurva Distribusi dan Variabel to, tp, dan tm  

 Kurva beta merupakan kurva distribusi yang memiliki titik puncak 

pada tm dan dibatasi oleh ujung kanan dan kirinya dengan to dan tp yang 

merupakan batasan dari durasi waktu yang dibutuhkan pada sebuah 

rentang kegiatan. 
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to te tm tp 
waktu 

“Density”  
probabilitas 

 

Gambar 2.9 Kurva distribusi asimetris (beta) dengan to, tm, 

dan tp 

2. Kurva Distribusi dan Kurun Waktu yang 

Diharapkan (te) 

 Adapun 

maksdu dari kurva te adalah dalam sebuah kurva terdapat dua macam 

waktu, yakni waktu asumsi oleh ahli perancangan yang disimbolkan 

dengan tm, dan juga waktu berdasarkan perhitungan matematis yang 

disimbolkan dengan te. Seperti kurva dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 Kurva distribusi dengan letak to,tp, tm, dan te 

 
Berdasarkan jenis dari estimasi waktu adalah optimistic time (to), 

pessimistic time (tp), dan most likely time (tm) yang memiliki pengaruh besar 

terhadap perhitungan PERT, jadi ada beberapa faktor yang harus dilihat dari 

besarnya angka estimasi tersebut, sebagai berikut : 

to tm tp waktu 

“Density”  
probabilitas 
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a. Seorang estimator atau orang yang ahli dalam bidang 

perencanaan penjadwalan harus mengetahui arti dan fungsi dari 

beberapa simbol waktu yakni to, tp, dan tm serta hubungan 

antar perhitungan dan pengaruhnya dalam keseluruhan 

penjadwalan oleh metode PERT. 

b. Untuk asumsi kebutuhan waktu kegiatan to, tp, dan tm pada 

setiap kegiatan, tidak boleh terpengaruh dengan target. 

 

 

3. Pengelolahan metode PERT 

 Penentuan durasi to,tp, dan tm nilai to dan tp berada disekitaran 

waktu rata-rata (TE). Hal ini diasumsikan probabilitas to dan TE antara 90 

% sampai 95 % dengan rumus sebagai berikut : 

 𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑧𝑧 − 3𝑆𝑆.……………………………………………..………….…(10)  

 𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑧𝑧 + 3𝑆𝑆.……………………….…………….……………………(11) 

  Yang harus diketahui dalam pencapapaian target yaitu kegiatan 

yang dilakukan harus sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek yang telah 

rencanakan, adapun hubungan antar T(d) dengan TE dari metode PERT 

dinyatakan dengan Z dengan formulasi sebagai berikut : 

 𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑍𝑍 = 𝑇𝑇(𝑑𝑑)−𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙

…………………………………………………..(12) 

Keterangan :  

Z : nilai tabel distribusi normal 

T(d) : durasi target 
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𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 : deviasi standar 

TE : project expected time completion 

 
2.7 Penggunaan program Microsoft project 

 Microsoft project yaitu program komputer yang bisa dipergunakan untuk 

penjadwalan pekerjaan proyek bangunan. Microsoft project dipakai untuk 

megoprasi waktu pelaksaan lapangan sehingga penjadwalan yang sudah dirancang 

dapat dioperasikan kembali. Cara-cara pengoprasian Microsoft project pada 

proyek konstruksi yaitu :  

1. Tahap pengoprasian proyek. : 

a. Penjadwalan proyel dimulai hingga selesai 

b. Susunan rincian kegiatan 

c. Menetapkan waktu kerja 

d. Menghubung kaitan antara kegiatan 

e. Membuat kalender kerja 

2. Tahap pengawasan proyek 

3. Dalam tahap pengawasan , penanggung jawab boleh menjalankan  

progress kerja  sebagai tracking jalannya pekerjaan proyek. 

4. Tahap laporan proyek 

tahap output atau tahap laporan digunakan sebagai laporan progress 

pekerjaan. 

2.8 Penggunaan Milestone dalam timeline 

Penggunaan milestone dalam Microsoft Project berguna pada 

pengguna atau bagi seorang engineer agar dapat menentukan atau 
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membuat batas-batas durasi yang akan di  kejar oleh seseorang yang 

memiliki tanggung jawab pada item pekerjaan tertentu yang di terlihat 

pada timeline gantt chart.  
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