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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Jembatan 

Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang 

sungai/saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi 

permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya 

mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetika-

arsitektural yang meliputi : Aspek lalu lintas, Aspek Teknis, Aspek Estetika 

(Supriyadi dan Muntohar, 2007) 

Jenis jembatan beerdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi dan tipe struktur 

sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan jaman 

dan teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada konstruksi yang mutakhir. 

Berdasarkan kegunaannya jembatan dapat dibedakan sebagai berikut (Agus Iqbal 

Manu, 1995:9 ) : 

 Jembatan Jalan Raya (highway bridge) 

 Jembatan Jalan Kereta Api (railway bridge) 

 Jembatan Jalan Air (waterway bridge) 

 Jembatan Jalan Pipa (pipeway bridge) 

 Jembatan Militer (military bridge) 

 Jembatan Pejalan Kaki atau Penyebrangan (pedestrian bridge) 

Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam antara lain: 

Nina Puspita Dewi, Studi Efisiensi Pembangunan Jembatan Dengan Metode Balance Cantilever dan Shoring, 2017 
UIB Repository(c)2017



8 
 

Universitas Internasional Batam 

 Jembatan kayu (log bridge), jembatan yang terdiri dari bahan kayu dengan 

bentang yang relatif pendek. 

 Jembatan beton (concrete bridge), jembatan beton merupakan jembatan 

yang konstruksinya terbuat dari material utama bersumber dari beton. 

 Jembatan beton prategang (prestressed concrete bridge), jembatan dengan 

bahan berkekuatan tinggi merupakan alternatif menarik untuk jembatan 

bentang panjang. Bahan ini dipergunakan secara luas pada struktur 

jembatan sejak tahun 1950-an. 

 Jembatan baja (steel bridge), jembatan yang menggunakan berbagai 

macam komponen dan sistem struktur baja: deck, girder, rangka batang, 

pelengkung, penahan dan penggantung kabel. 

 Jembatan komposit (compossite bridge), jembatan yang memilki pelat 

lantai beton dihubungkan dengan girder atau gelagar baja yang bekerja 

sama mendukung beban sebagai satu kesatuan balok. Gelagar baja 

terutama menahan tarik sedangkan plat beton menahan momen lendutan 

Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam (Bambang Supriyadi, 2007:18), antara lain : 

 Jembatan plat (slab bridge), jembatan dengan bentuk yang paling ekonomis 

untuk menahan lentur dan gaya geser serta memiliki momen inersia terbesar 

untuk berat yang relative rendah setiap unit panjangnya. 
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 Jembatan plat berongga (voided slab bridge), jembatan dengan meminimalkan 

jumlah gelagar dan bagian-bagian fabrikasi, sehingga dapat mengurangi nilai 

konstruksinya. Jarak antar gelagar dibuatlebar dan pengaku lateral diabaikan. 

 Jembatan gelagar (girder bridge), jembatan yang memiliki gelagar utama 

dihubungkan secara melintang dengan balok lantai membentuk pola grid dan 

akan menyalurkan beban bersamasama. Jembatan tipe ini dibagi menjadi 2 

macam yakni, I-girder dan box girder. 

 Jembatan rangka (truss bridge), jembatan yang terdiri dari elemen-elemen 

berbentuk batang disusun dengan pola dasar menerus dalam struktur segitiga 

kaku. Elemen-elemen tersebut dihubungkan dengan sambungan pada 

ujungnya. Setiap bagian menahan beban axial juga tekan dan tarik. 

 Jembatan pelengkung (arch bridge), pelengkung merupakan struktur busur 

vertikal yang mampu menahan beban tegangan axial. 

 Jembatan gantung (suspension bridge), jembatan dimana gelagar digantung 

oleh penggantung vertikal atau mendekati vertikal yang kemudian 

digantungkan pada kabel penggantung utama yang melewati menara dari 

tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Beban diteruskan melalui gaya tarik kabel. 

Desain ini sesuai dengan jembatan dengan bentang yang terpanjang. 

 Jembatan kabel (cable stayed bridge), jembatan dimana gelagar digantung 

oleh kabel berkekuatan tinggi dari satu atau lebih menara. Desain ini lebih 

sesuai untuk jembatan jarak panjang. 
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 Jembatan cantilever (cantilever bridge), jembatan menerus yang dibuat 

dengan penempatan sendi di antara pendukung. 

Bagian – bagian struktur utama dari konstruksi jembatan layang adalah :  

 Struktur Pondasi, baik untuk struktur abutment atauoun untuk struktur pilar, 

struktur pondasi jembatan pada umumnya adalah struktur pondasi dalam, bisa 

merupakan pondasi tiang pancang ataupun pondasi tiang bor.  

 Struktur abutment yaitu struktur dudukan lantai/balok jembatan sisi tepi  

 Struktur pilar yaitu struktu dudukan lantai/balok jembatan sisi di sisi tengah  

 Struktu lantai jembatan 

 Struktur kabel bila konstruksi jembatan adalah merupakan konstruksi 

jembatan kabel (Cable stayed bridge atau suspension bridge) 

 Struktur oprit yaitu tanah timbunan di sisi – sisi tepi jembatan yang akan 

menghubungkan elevasi lantai jembatan dan elevasi jalan sebelum dan 

sesudah konstruksi jembatan.  

 

2.2 Sistem Balance cantilever 

 Sistem balance cantilever umumnya digunakan untuk tipe jembatan balance 

box cantilever, khususnya untuk lantai jembatan dengan beton cor ditempat. Metode 

konstruksi terpenting dalam konstruksi jembatan adalah proses erection lantai 

jembatan, dimana banyak metode dimungkinkan untuk melakukan erection tersebut.  

Adapun metode erection dari pada lantai jembatan juga sangat bervariasi dan sangat 

ditentukan oleh banyak pertimbangan, antara lain : 
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 Kondisi medan, apakah struktur jembatan terletak diatas permukaan air 

(sungai/laut) atau diatas daratan 

 Tipe alat yang telah dimiliki, dimana setiap pelaksana proyek harus 

mempertimbangkan jenis-jenis alat angkat yang telah dimiliki yang tentunya 

akan berakibat kepada biaya konstruksi yang efisien 

 Kondisi access menuju ke lokasi proyek, tipe alat berat apa saja yang 

dimungkinkan untuk melewatinya 

 Pertimbangan lalu lintas lama, dimana selama masa konstruksi lalu lintas 

yang telah ada tidak dapat terhenti, sehingga ada tuntutan penggunaan tipe 

alat tertentu untuk mengatasinya 

 Tipe material dan struktur jembatan yang digunakan, apakah baja atau beton 

 Pertimbangan waktu pelaksanaan, dimana pada umumnya bila masa waktu 

konstruksi pendek maka sistem precast atau prefab harus digunakan 

 

2.3 Sistem Shoring  

Perancah merupakan konstruksi sementara yang memungkinkan pelaksanaan 

konstruksi permanen setelahnya. Dalam perkembangannya, C.J Wilshere (1983) 

menemukan bahwa perancah dapat digunakan mulai proyek kecil seperti bangunan 

rumah sederhana, hingga bangunan jembatan utama. Perancah menurut Heinz Frick 

dan Pujo. L Setiawan (2007), perancah adalah konstruksi dari batang bambu, kayu, 

atau pipa baja yang didirikan ketika suatu gedung sedang dibangun untuk menjamin 
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tempat kerja yang aman bagi tukang yang membangun gedung, memasang sesuatu, 

atau mengadakan pekerjaan pemeliharaan. 

Pengertian perancah, menurut Peraturan Menakertrans No1 Per/Men/1980 

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan, perancah 

(scaffold) adalah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan 

digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap 

pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan dan pemeliharaan. Cara 

penyetelan perancah (scaffolding) :  

 Menentukan letak dari scaffolding dengan mengatur jarak scaffolding 

misalnya as balok, pada pekerjaan bekisting balok. 

 Memasang base plat (jack base) diatas landasan yang stabil. 

 Menyetel rangka (frame). 

 Dilanjutkan dengan pemasangan cross brace pada dua sisi agar elemen 

perancah dapat berdiri dengan baik. 

 Selanjutnya menyusun frame vertikal berikutnya atau sesuai dengan 

pemasangan shoring head jika ketinggian perancah dianggap cukup, artinya 

ketinggian dapat dilakukan dengan mengukur jack base dan Uhead. 

 Kemudian ketinggian perancah diatur sesuai dengan ketinggian bekisting 

yang telah direncanakan. 

Sistem shoring, kita sering salah pengertian antara bekisting, perancah, 

scaffolding, dan shoring. Menurut John F. Duntemann (1991:3) : 

Nina Puspita Dewi, Studi Efisiensi Pembangunan Jembatan Dengan Metode Balance Cantilever dan Shoring, 2017 
UIB Repository(c)2017



13 
 

Universitas Internasional Batam 

 Perancah adalah konstruksi sementara yang digunakan untuk menopang 

struktur permanen sampai struktur tersebut dapat menopang dirinya sendiri. 

 Bekisting adalah struktur sementara atau cetakan yang digunakan untuk 

menahan cairan beton dalam bentuk yang direncanakan sampai beton 

mengeras. 

 Scaffolding adalah suatu landasan kerja di ketinggian untuk menopang 

pekerja, material, dan peralatan tetapi tidak diperuntukkan untuk menopang 

struktur. 

 Shoring adalah komponen dari perancah seperti horizontal, vertikal, atau 

batang penopang miring. 

Menurut Department of Transportation of Engineering Services Offices of 

Structure Construction, (2001:17), perancah jembatan bisa dibagi menjadi 2 tipe 

umumnya yaitu : 

 Sistem konvensional dimana berbagai komponen (balok, tiang, kepala, 

bracing, dan lainnya) masing-masing dipasang secara terpisah untuk 

membentuk kesatuan sistem. 

 Sistem shoring dimana komponen yang terbuat dari logam dirangkai menjadi 

unit modular yang dapat dirangkai di atas yang lainnya, untuk membentuk 

serangkaian menara yang terdiri dari sistem batang-batang beban dukung 

vertikal. 
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Gambar 2.1  Sistem Perancah Konvensional, Sumber : Internet. 

 

 

Gambar 2.2  Sistem Shoring , Sumber : Foto Lapangan. 
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2.4 Perhitungan Kebutuhan Shoring dengan AutoCad  

AutoCad merupakan aplikasi perangkat lunak untuk desain dibantu komputer 

(CAD) dan penyusunan, baik dalam format 2D dan 3D. Produk perangkat lunak ini 

dikembangkan dan dijual oleh Autodesk, Inc, desain otomatisasi perusahaan terbesar 

di dunia, kantor pusat yang terletak di kota California dari Sausalito. AutoCad sendiri 

banyak digunakan dalam bidang teknik, mulai dari teknik sipil, teknik elektro, teknik 

mesin, arsitektur, dll.  

Autocad Pertama kali dirilis pada Desember 1982 oleh Autodesk. pada tahun 

setelah yang membeli dari bentuk pertama dari perangkat lunak Autodesk oleh 

pendiri, John Walker. AutoCAD adalah produk andalan Autodesk dan dengan Maret 

1986 telah menjadi program desain yang paling mana-mana mikrokomputer di dunia, 

memanfaatkan fungsi-fungsi seperti “polyline” dan “curve fitting”. Sebelum 

pengenalan AutoCAD, sebagian lainnya CAD program berlari pada komputer 

mainframe atau minicomputer, dengan unit masing-masing pengguna terhubung ke 

terminal komputer grafis. 

AutoCAD berasal dari sebuah program yang disebut Berinteraksi, yang ditulis 

dalam bahasa berpemilik (SPL) oleh Riddle Michael penemu. Versi awal berlari pada 

komputer Sistem Marinchip 9900 (Marinchip Sistem dimiliki oleh Autodesk pendiri 

John Walker dan Dan Drake). Walker dibayar Riddle US $ 10 juta untuk teknologi 

CAD. Berikut merupakan fngsi Autocad sebagai alat bantu dalam rancang bangun 

dan rekayasa industri diantaranya: 

 Rancangan mendesign pesawat terbang 
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 Rancangan bangunan rumah gedung, jembatan 

 Rancangan mendesign model model industri mobil 

 Rancangan membuat baut, mor, kunci, palu, mesin dll. 

 

Ada dua tipe gambar dalam AutoCad yaitu gambar 2D dan gambar 3D, sesuai 

dengan namanya gambar 2D adalah gambar yang hanya bersifat dua dimensi yang 

memiliki sumbu X dan sumbu Y sebagai koordinatnya sedangkan gambar 3D adalah 

gambar 3 dimensi yang memiliki koordinat dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.  

 

2.5 Manajemen Proyek  

Manajemen proyek terdiri dari dua kata yaitu “Manajemen” dan “Proyek”. 

Menurut Husen (2009:2), manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni 

memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya terbatas dalam usaha 

mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. 

Manajemen merupakan proses terpadu dimana individu-individu sebagai bagian 

dari organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, dan 

menjalankan program-program yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah 

ditetapkan dan berlangsung terus menerus seiring dengan berjalannya waktu 

(Dipohusodo, 1996:2). 

Sedangkan proyek adalah upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, 

sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta 
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sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 

(Dipohusodo, 1996:9). Sebuah proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang 

dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Larson, 2006:3). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpukan beberapa pengertian dari 

manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian 

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

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil 

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

(Husen 2009:4). 

 

2.5.1 Umum 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen proyek yang 

bertujuan agar pekerjaan-pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran tanpa banyak 

penyimpangan. Pengendalian proyek adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan 

standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya 

penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar, dan mengambil tindakan 

pembetulan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai sasaran (Soeharto, 1997). 

Sumber daya proyek khususnya proyek konstruksi terdiri dari material, tenaga 

kerja, pendanaan, metode pelaksanaan dan peralatan. Sumber daya direncanakan 

untuk mencapai sasaran proyek dengan batasan waktu, biaya dan mutu. Tantangan 
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pada pelaksanaan proyek adalah bagaimana merencanaakan jadual waktu yang efektif 

dan perencanaan biaya yang efisien tanpa megurangi mutu.  

 Waktu dan biaya merupakan dua hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi selain mutu, karena biaya yang akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan 

sangat erat kaitannya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan. Biaya proyek pada 

proyek konstruksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya langsung (Direct Cost) 

dan biaya tidak langsung (Indirect Cost). (Soeharto, 1997). 

 Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan. Biaya-biaya yang dikelompokkan 

dalam biaya langsung adalah biaya bahan/material, biaya pekerja /upah dan biaya 

peralatan (equipment). Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak 

secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan tetapi biaya ini harus 

ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut (Nugraha, 1986).  

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya tak langsung adalah biaya overhead, 

biaya tak terduga (contigencies), keuntungan /profit, pajak dan lainnya. Hubungan 

biaya langsung dan biaya tak langsung terhadap waktu memiliki kecendrungan 

bertolak belakang. Jika waktu pelaksanaan proyek dipercepat akan mengakibatkan 

peningkatan biaya langsung tetapi pada biaya tidak langsung terjadi penurunan.  

Pada umumnya kegiatan manajemen berfokus pada kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian dari proses yang akan berlangsung seperti proses 

produksi atau penghantaran jasa. Manajemen proyek memiliki perbedaan dari 

kegiatan manajemen pada umumnya, karena sebuah proyek memiliki batasan-batasan 
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seperti adanya batasan ruang lingkup dan biaya untuk suatu kegiatan yang penting, 

yang dibatasi oleh waktu. 

 Ada tiga garis besar yang dibahas dalam manajemen proyek untuk 

menciptakan berlangsungnya sebuah proyek, yaitu : 

 Perencanaan 

Untuk mencapai tujuan, sebuah proyek perlu suatu perencanaan yang matang. 

Yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran dari suatu proyek sekaligus 

menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat 

diimplementasikan.Tujuannya agar memenuhi persyaratan spesifikasi yang 

ditentukan dalam batasan waktu, mutu, biaya dan keselamatan kerja. 

Perencanaan proyek dilakukan dengan cara studi kelayakan, rekayasa nilai, 

perencanaan area manajemen proyek (biaya, mutu, waktu, kesehatan dan 

keselamatan kerja, sumberdaya, lingkungan, resiko dan sistem informasi.  

 Penjadwalan 

Merupakan implementasi dari perencanaan yang dapat memberikan informasi 

tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya 

(biaya, tenaga kerja, peralatan, material), durasi dan progres waktu untuk 

menyelesaikan proyek. Penjadwalan proyek mengikuti perkembangan proyek 

dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring dan updating selalu 

dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang realistis agar sesuai dengan 

tujuan proyek.  
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 Pengendalian Proyek 

Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utamanya yaitu 

meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama 

berlangsungnya proyek. Tujuan dari pengendalian proyek yaitu optimasi 

kinerja biaya, waktu , mutu dan keselamatan kerja harus memiliki kriteria 

sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu 

berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses 

implementasi. 

Kurva S merupakan alat yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan dan 

perkembangan suatu pekerjaan proyek. Kurva S berupa gambar hubungan atau 

penjumlahan antara kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara komulatif baik itu pada 

rencana maupun pada pelaporan realisasi pekerjaan yang ada. Sehingga pada Kurva 

dapat disimpulkan apakah pekerjaan tersebut berjalan sesuai rencana, mengalami 

keterlambatan maupun mengalami progress yang lebih cepat dari yang direncanakan.  

 

2.5.2 Perangkat lunak Microsoft Project 

Microsoft Project merupakan salah satu perangkat lunak yang disediakan dalam 

Microsoft Office (selain Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access, dan lain-lain) 

yang berfungsi untuk memjadwalkan beberapa aktivitas dalam suatu proyek, dengan 

aturan/hubungan antar aktivitas dalam proyek tersebut yang sudah tertentu (serial, 

paralel atau gabungannya). Microsoft yang dirancang untuk membantu manajer 

proyek dalam mengembangkan rencana-rencana, menetapkan sumber daya untuk 

tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran dan menganalisis beban kerja. 
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Microsoft Project adalah suatu paket program komputer yang dapat membantu 

dalam menyusun perencanaan , pelaksanaan dan pengontrolan jadwal dan biaya suatu 

proyek secara terperinci dalam lingkup kegiatan demi kegiatan. Berfungsi juga dalam 

hal penjadwalan, pencatatan danpemantauan penggunaan sumberdaya manusia 

maupun peralatan dan mengemas dalam sajian laporan yang akurat. Karena Microsoft 

Project ini adalah produk dari Microsoft, maka aplikasi-aplikasi komputer seperti 

Microsoft Excell dapat dipadukan untuk mencapai hasil yang maksimal 

Dalam versi Microsoft Office, Microsoft Project kemampuan diperpanjang 

dengan pengenalan Microsoft Office Project Server dan Microsoft Project Web 

Access. Project Server data dalam pusat SQL berbasis database, memungkinkan 

pengguna untuk menampilkan dan memperbarui data melalui Internet. Akses web 

memungkinkan pemakai untuk mengakses Project Server database di internet, dan 

termasuk timesheets, analisis sumber daya grafis beban kerja, dan peralatan 

administrasi. 

Versi pertama Microsoft Project dkeluarkan untuk DOS pada tahun 1984 oleh 

sebuah perusahaan yang bekerja untuk Microsoft. Microsoft membeli semua hak 

untuk perangkat lunak pada tahun 1985 dan merilis versi yang ke 2. Versi 3 untuk 

DOS dirilis pada tahun 1986. Versi 4 untuk DOS adalah versi terakhir, yang dirilis 

pada tahun 1986. Pertama Windows versi ini dirilis pada tahun 1990, dan diberi label 

versi pertama untuk Windows. Versi pertama untuk DOS memperkenalkan konsep 

link baris (baris ketergantungan) antara tugas-tugas dalam bagan Gantt. 
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Sebuah Macintosh versi ini dirilis pada tahun 1991 dan melanjutkan 

pembangunan melalui Project 4.0 untuk Mac pada tahun 1993. Pada tahun 1994, 

Microsoft menghentikan pengembangan Mac sebagian besar aplikasi dan tidak 

menawarkan versi baru Office sampai 1998, setelah penciptaan yang baru Unit Bisnis 

Macintosh Microsoft tahun sebelumnya. The MacBU pernah merilis versi update dari 

Proyek, dan versi sebelumnya dari tahun 1993 tidak berjalan secara native di Mac OS 

X. Keuntungan Microsoft Project :  

 Dapat melakukan penjadwalan produksi secara efektif dan efisien, karena 

ditunjang dengan informasi alokasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap proses, 

serta kebutuhan sumber daya untuk setiap proses sepanjang waktu. 

 Dapat diperoleh secara langsung informasi aliran biaya selama periode. 

 Mudah dilakukan modifikasi, jika ingin dilakukan rescheduling. 

 Penyusunan jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam 

waktu yang cepat. 

Tujuan yang diharapkan dari sistem ini adalah penggunaan platform atau sistem 

project management yang efektif dan seragam, menghilangkan duplikasi informasi 

dan data entry, menurunkan ketergantungan terhadap Spreadsheet, memudahkan 

pembuatan laporan konsolidasi, dan memperbaiki komunikasi antara staf/karyawan. 

Sehingga keuntungan yang diperoleh dari sistem ini seperti informasi proyek yang 

terbaru, akurat, tepat waktu, dan dipercaya, bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi. 
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