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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Definisi Proyek 

 Pengertian proyek menurut Ervianto (2002) adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang berjangka pendek yang umumnya dilakukan sekali. 

 Secara umum pengertian proyek adalah kegiatan yang bersifat terencana, 

sementara dan dilakukan secara berurutan dengan menggunakan banyak jenis 

sumber daya yang terlibat, dan dibatasi oleh jangka waktu yang terbatas untuk 

melaksanakan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Ciri pokok proyek adalah: 

a. Bersifat sementara, dibatasi dengan selesainya tugas. 

b. Memiliki tujuan yang khusus hasil akhir kerja. 

c. Direncanakan dengan awal dan akhiran yang jelas. 

d. Sasaran biaya, jadwal, dan mutu sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Di dalam proyek ada 3 (tiga) hal yang sangat mempengaruhi pekerjaan biasanya 

sering disebut Trade-off Triangle atau Triple Constraint yaitu waktu/jadwal (time), 

biaya (cost), dan mutu (performance/quality). 

 

Gambar 2.1 Triple constrain 
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2.2  Manajemen Proyek Konstruksi 

 Manajemen proyek menurut Ervianto (2004) adalah semua perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai 

selesai nya proyek untuk menjamin bahwa proyek dikerjakan dengan tepat waktu, 

tepat biaya, dan tepat mutu. 

 

 Lain halnya dengan H . Kerzner (dikutip oleh soeharto 1999), PMI ( Project 

Management Institut) definisi manajemen proyek adalah  ilmu yang berkaitan 

dengan mengkoordinir dan memimpin suatu  sumber daya yang terdiri manusia dan 

material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai untuk 

mencapai sasaran yang telah ditentukan, mutu, jadwal, lingkup, dan biaya untuk 

memenuhi keinginan stakeholder. 

 

 Di dalam manajemen konstruksi merupakan bentuk dari manajemen proyek 

yang mencakup tahap kegiatan dari saat awal perencanaan pelaksanaan 

pembangunan ada empat tahap, yaitu: 

1. Perencanaan (planning). 

2. Pengorganisasian (organizing). 

3. Pelaksanaan (actuating). 

4. Pengawasan (controlling). 

 

 Ilmu manajemen ini sangat penting dan diperlukan sekali untuk mencapai 

keberhasilan proyek. Didalam manajemen proyek mencakup 6 (enam)  ilmu, enam 

bidang ilmu itu adalah  

1. Manajemen integrasi. 
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2. Manajemen waktu. 

3. Manajemen biaya. 

4. Manajemen risiko. 

5. Manajemen ruang lingkup. 

6. Manajemen komunikasi. 

Disini penulis akan menganalisis atau melakukan penelitian yaitu penulis 

menganalisis metode manajemen waktu. 

 

2.2.1  Fungsi Manajemen Proyek 

 Adapun fungsi manajemen proyek konstruksi sebagai berikut : 

2.2.1.1  Perencanaan (planning) 

 Perencanaan atau bisa disebut juga dengan planning adalah tahapan pertama 

yang biasanya diawali dengan rencana-rencana yang dikumpulkan. Disini akan 

ditentukan  yang akan disiapkan dan yang akan dikerjakan. Pada tahap ini sangat 

penting karena jika ada kesalahan pada tahap perencanaan maka tahap-tahap 

selanjutnya akan terjadi kendala. 

2.2.1.2 Pengorganisasian (organizing) 

 Pengorganisasian adalah tahapan kedua setelah tahapan perencanaan yang 

mana di tahap ini untuk menyusun atau mengatur rencana yang telah dibuat agar 

rencana -rencana tersebut lebih mudah untuk dikerjakan sehingga tujuan utama 

berjalan dengan lancar. 

2.2.1.3 Pelaksanaan (actuating) 

 Pelaksanaan merupakan tahapan ketiga setelah perencanan dan 

pengorganisasian. Setelah dilakukan perencanaan dan organizing yang matang dan 
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terperinci maka setelah itu akan ada pelaksanaan. Dimana pelaksanaan itu 

dilakukan karena dianggap sudah siap. 

2.2.1.4 Pengawasan (controlling) 

 Pengawasan ini merupakan tahapan terakhir setelah perencanaan, 

pengorganisasian, dan pelaksanaan. Fungsi pengawasan atau bisa disebut 

pengendalian ini untuk mengawasi yang telah dikerjakan agar tidak terjadi 

kesalahan yang menyebabkan kerugian yang sudah direncanakan terlebih dahulu. 

Ini dilakukan agar kemungkinan kegagalan itu tidak terjadi dan berfungsi untuk 

mencari solusi pada suatu masalah. 

2.3   Metode-Metode Pada Manajemen Proyek 

2.3.1.  Metode Network Planning 

 Network Planning merupakan suatu teknik jaringan untuk merencanakan 

penjadwalan  pembagian waktu  aktivitas pekerjaan proyek menggunakan diagram 

dan digambarkan dengan simbol untuk mengawasi suatu pekerjaan di dalam 

proyek. Biasanya metode ini diterapkan pada proyek skala besar. 

 Di dalam metode Network Planning ini terdapat metode-metode yang 

dikenal, yaitu : 

1. Teknik menilai dan meninjau kembali (Program Evaluation and Review 

Technique). 

2. Metode jalur kritis (Critical Path Method). 

3. Gantt Chart. 

4. Menentukan jadwal proyek. 
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Adapun simbol yang terdapat pada Network Planning, yaitu: 

Tabel 2.1 Simbol Diagram Network 

NO SIMBOL KETERANGAN 

1  

 

 

 

 

Arrow, bentuknya merupakan anak panah 

yang artinya aktivitas / kegiatan : adalah suatu 

pekerjaan atau tugas dimana penyelesaian 

membutuhkan “Duration” (jangka waktu 

tertentu) dan “Resources” (tenaga, 

perlengkapan, material, dan biaya) tertentu. 

2  

 

Node/event, bentuknya merupakan lingkaran 

bulat yang artinya saat, peristiwa atau kejadian 

: adalah permulaan atau akhir dari satu atau 

lebih kegiatan. 

3  

 

Double arrow, anak panah sejajar, merupakan 

kegiatan di Lintasan Kritis. 

4  

 

 

 

Dummy, bentuknya merupakan anak panah 

terputus-putus yang artinya kegiatan semu atau 

aktivitas semu : adalah bukan 

kegiatan/aktivitas tetapi dianggap 

kegiatan/aktivitas, hanya saja tidak 

membutuhkan durasi dan sumber daya. 
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2.3.1.1 Metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

 PERT merupakan teknik analisa jaringan yang digunakan untuk 

mempermudah penjadwalan dalam suatu aktivitas yang bersifat probabilitas. PERT 

ini bertujuan untuk menentukan perkiraan waktu aktivitas proyek. 

 PERT dikenal memiliki perkiraan waktu, yaitu: 

1. Waktu paling sering terjadi: waktu yang aktivitasnya dilakukan secara 

berulang. 

2. Waktu optimis: waktu yang dimana aktivitasnya dapat diselesaikan. 

3. Waktu pesimis: waktu yang dimana suatu aktivitas tidak berjalan dengan 

baik dan aktivitas tersebut tidak bisa selesai dengan tepat waktu. 

2.3.1.2 Metode Jalur Kritis (Critical Path Method) 

 Metode jalur kritis ini biasanya disebut dengan Metode CPM. Metode ini 

berguna untuk menentukan waktu tercepat menyelesaikan proyek lintasan jalur 

kritis dengan menggunakan diagram anak panah. Metode ini merupakan jalur 

terpanjang dan memiliki tingkat kesalahan paling sedikit. 

 Di dalam metode CPM ini memiliki beberapa istilah, yaitu: 

• E (earliest event occurence time): saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. 

• L (latest event occurence time): saat paling lambat terjadinya suatu 

peristiwa. 

• ES (earliest activity start line): waktu paling tercepat / paling awal suatu 

kegiatan. 

• EF (earliest activity finish time): waktu selesai paling cepat / paling awal 

suatu kegiatan. 

Annisa Rizky Fikriani. Analisa Manajemen Waktu dengan Diagram Network Planning menggunakan Metode CPM 
pada Proyek Sporthall-UIB, 2019. 
UIB Repository©2019



12 

 

 
  Universitas Internasional Batam 
 

• LS (latest activity start time): waktu paling lambat boleh dimulainya suatu 

kegiatan. 

2.3.1.3 Metode Gantt Chart  

 Metode ini merupakan metode yang berfungsi untuk menghitung grafik 

batang pada suatu proyek yang berfungsi untuk membagi tugas yang terdapat dalam 

proyek tersebut. Metode ini juga bisa disebut dengan activity chart. Fungsi metode 

ini salah satunya untuk mencantumkan departemen, orang, kegiatan, dan tugas yang 

terdapat di dalam proyek tersebut agar mempermudah pekerjaan.  

2.3.1.4 Metode Menentukan Jadwal  Proyek 

 Penjadwalan merupakan suatu proses untuk merencanakan waktu, 

menentukan, menyelesaikan kemajuan yang terjadi di dalam proyek. 

 Metode ini memiliki manfaat, yaitu: 

• Mengetahui waktu mulai dan selesai nya suatu proyek. 

• Merencanakan keperluan yang dibutuhkan seperti peralatan, material dan 

tenaga kerja. 

• Menghindari konflik yang terjadi. 

• Mengevaluasi kekurangan yang ada di dalam proyek. 

• Dasar perhitungan cashflow proyek. 

2.4 Definisi Manajemen Waktu 

a.    Pengertian Manajemen   

Manajemen menurut Mary Parker Follet diartikan sebagai cara 

menyelesaikan sesuatu menggunakan perantara orang lain. Manajemen adalah 

proses yang dikerjakan untuk mewujudkan tujuan yang berupa pengendalian, 

Annisa Rizky Fikriani. Analisa Manajemen Waktu dengan Diagram Network Planning menggunakan Metode CPM 
pada Proyek Sporthall-UIB, 2019. 
UIB Repository©2019



13 

 

 
  Universitas Internasional Batam 
 

perencanaan, pengarahan, pengorganisasian sumber daya. Manajemen merupakan 

suatu alat untuk mencapai tujuan dan pengambilan keputusan. 

 

Sarana untuk mendapatkan tujuan dalam manajemen bisa disebut dengan 5 

M, yaitu : 

1. Men  (manusia). 

2. Money (uang). 

3. Materials (bahan-bahan untuk pekerjaan konstruksi). 

4. Machines (peralatan). 

5. Methods (metode/cara). 

b.  Pengertian Waktu 

Waktu adalah rangkaian proses yang sedang berlangsung. Di dalam hal ini, 

skala waktu merupakan interval antara 2 (dua) kejadian/keadaan atau bisa 

disebut juga lama berlangsungnya suatu kejadian. 

c. Pengertian Manajemen Waktu 

Manajemen waktu merupakan suatu ilmu yang menentukan pemanfaatan 

waktu secara efisien untuk mencapai tujuan dengan melalui unsur-unsur yang 

terdapat di dalam nya. Metode ini menerapkan keterampilan personal dan 

manajerial yang merupakan proses untuk memperkirakan, mencapai masing-

masing tujuan dan mendisiplinkan diri. 

2.5   Aspek-Aspek Manajemen Waktu  

Pada dasarnya sistem yang digunakan pada manajemen waktu itu adalah 

penjadwalan yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan perencanaan 
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operasional. Penjadwalan digunakan untuk mengontrol kegiatan proyek sehari-hari 

yang bersifat sangat penting. 

Aspek -aspek manajemen waktu adalah:  

1. Penjadwalan proyek, mengukur, membuat laporan dari kemajuan hasil 

proyek dan  membandingkan penjadwalan dengan perkembangan hasil 

proyek dilapangan yang sebenarnya.  

2. Menentukan akibat apa yang ditimbulkan oleh perbandingan jadwal dengan    

kemajuan pada akhir masa proyek. 

3. Mencari solusi penanganan akibat yang ditimbulkan. 

4. Memperbaharui penjadwalan proyek. 

 

 

                   
Gambar 2.2 Sistem Manajemen Waktu 

2.5.1  Menentukan Penjadwalan Proyek 

 Penjadwalan proyek adalah tujuan utama proyek yang harus dilaksanakan 

terlebih dahulu karena tanpa adanya penjadwalan maka tujuan-tujuan selanjutnya 

tidak bisa efektif. Maka dari itu dilakukan penjadwalan pada proyek ini agar 

pelaksanaan waktu proyek lebih tersusun. 
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Dalam menentukan penjadwalan proyek ada langkah-langkahnya, yaitu: 

1. Identifikasi aktivitas. 

2. Urutan kegiatan. 

3. Perkiraan waktu. 

4. Penyusunan jadwal. 

2.5.1.1 Identifikasi Aktifitas 

 Identifikasi aktivitas atau bisa disebut work breakdown structure biasanya 

untuk mengidentifikasi aktivitas kegiatan proyek. Setiap aktivitas di dalam proyek 

dapat dilakukan identifikasi agar memudahkan pemantauan dengan tujuan supaya 

proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 

2.5.1.2 Urutan Kegiatan 

 Penyusunan urutan kegiatan ini adalah bertujuan untuk menyusun 

komponen-komponen kegiatan sesuai dengan tempat yang benar sebelum kegiatan 

yang lain berakhir. Kegiatan ini dibutuhkan agar pekerjaan dikerjakan secara 

terperinci. 

2.5.1.3 Perkiraan Waktu 

 Perkiraan kurun waktu ini adalah untuk memperkirakan panjangnya waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dan untuk memperkirakan 

sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek tersebut agar proyek tepat waktu.  

2.5.1.4 Penyusunan Jadwal 

Setelah mengidentifikasi, mengurutkan kegiatan, memperkirakan waktu 

yang tepat maka  di analisa sehingga akan mendapatkan jadwal. Jadwal ini berisi 

jadwal utama dan jadwal yang dapat dimulainya pekerjaan. 

Jadwal atau bisa disebut schedule itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah : 
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1. Master Schedule  

Jadwal ini berisikan kegiatan-kegiatan utama di dalam proyek yang 

berstandar  level executive. 

2. Detailed scheduled 

Ini merupakan suatu bagian yang sama seperti master schedule tetapi lebih 

terperinci. 

2.5.2  Mengukur dan Membuat Laporan Kemajuan 

 Laporan kemajuan ini berguna untuk memonitor kemajuan pada 

penyelesaian proyek. Untuk membuat laporan ada langkah-langkahnya, yaitu: 

1. Mengukur dan mencatat hasil kerja.  

2. Mencatat sumber daya yang dipakai. 

3. Memeriksa kualitas. 

4. Mencatat produktifitas dan  kinerja. 

2.5.3  Membandingkan Kemajuan Di lapangan dengan Penjadwalan 

 Membandingkan kemajuan di lapangan dengan penjadwalan ini berfungsi 

untuk membandingkan jadwal dengan keadaan yang terjadi di proyek langsung. 

Membandingkan penjadwalan ini berguna untuk mengidentifikasikan adanya 

keterlambatan jadwal pengerjaan proyek maka dari itu, akan dicari apa penyebab 

yang menyebabkan keterlambatan jadwal proyek itu sendiri. Ini berguna agar tidak 

terjadi keterlambatan jadwal dalam proyek lagi. 

2.5.4   Merencanakan Penanganan untuk Mengatasi Akibat  

 Merencanakan penanganan ini berguna jika terjadi kemunduran jadwal 

maka harus ada penanganan yang dikerjakan. Disini akan ada tindakan yang 

dilakukan jika penyebab yang dilakukan dalam proyek terjadi kejanggalan. 

Annisa Rizky Fikriani. Analisa Manajemen Waktu dengan Diagram Network Planning menggunakan Metode CPM 
pada Proyek Sporthall-UIB, 2019. 
UIB Repository©2019



17 

 

 
  Universitas Internasional Batam 
 

 

 Jika terjadi kejanggalan atau adanya indikasi penyimpangan maka ada 

tindakan pembetulan berupa (Soeharto,1999,Clough dan Sears,1991): 

1. Relokasi sumber daya. 

2. Menambah jumlah tenaga kerja.  

3. Jadwal alternatif. 

4. Membagi-bagi pekerjaan ke subkontraktor. 

5. Merubah metode kerja. 

6.  Work Splitting (pembagian pekerjaan dengan durasi lama). 

2.5.5  Memperbaharui Penjadwalan Proyek 

 Memperbaharui penjadwalan proyek itu dilakukan jika penyimpangan yang 

terjadi tidak dapat diatasi maka langkah terakhir adalah perencanaan pembaharuan 

jadwal baru. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

memperbaharui  penjadwalan proyek, yaitu (Clough dan Sears, 1991): 

1. Perhitungan float dari setiap aktivitas dari jadwal yang baru. 

2. Perhitungan project completion date jadwal yang baru. 

3. Penyesuaian jadwal yang baru dengan jadwal yang sudah dikoreksi. 

2.6  Kendala Manajemen Waktu 

 Kendala-kendala yang dapat dihadapi di lapangan antara lain:  

1. Kekurangan material proyek. 

2. Perubahan desain pembangunan. 

3. Keterlambatan pembayaran pemilik ke kontraktor. 

4. Perubahan cuaca di saat pengerjaan proyek. 

5. Kurangnya tenaga ahli dalam pengerjaan proyek. 
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6. Kurangnya koordinasi dengan pelaksana lapangan.  

7. Kesalahan komunikasi yang ditimbulkan antara pelaksana dengan pembuat 

jadwal. 
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