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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 (Tampubolon, 2004). Dapat dikatakan bahwa proyek 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat sementara yang dikerjakan mulai dari 

titik awal sampai dengan tercapainya sasaran pekerjaan tersebut. 

 

2.2 Manajemen proyek 

 Manajemen proyek menurut Chase, Aquilano, dan Jacobs (2001) dapat 

didefinisikan sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengaturan sumber daya 

(manusia, peralatan, bahan baku) untuk mempertemukan bagian teknik, biaya 

dan waktu suatu proyek. Dalam penerapannya fungsi-fungsi manajemen 

merupakan suatu kegiatan yang mengatur proses jalannya suatu proyek hingga 

mencapai sasaran dan tujuan. Terdapat tiga hal pokok dalam proses 

pengerjaan suatu proyek yaitu: (Soeharto, 1995) 

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). Tujuan dari adanya perencanaan ini yaitu agar dapat 

tersusun secara cermat hubungan antara pelaksanaan kegiatan dan 

urutan pelaksanaannya. Urutan dalam pelaksanaan melibatkan 

distribusi waktu kerja untuk setiap pekerjaan dan untuk menentukan 

kapan harus memulai dan kapan harus selesai, sehingga proyek dapat 

tercapai dengan  menggunakan sumber daya dan waktu yang efesien. 
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2. Penjadwalan 

 Penjadwalan adalah  suatu kegiatan untuk menentukan  jangka 

waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan dan urutan kegiatan 

proyek tersebut (Ervianto, 2002). Penjadwalan merupakan salah satu 

hasil dari perencanaan yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam 

proses penjadwalan penyusunan hubungan antar kegiatan akan dibuat 

lebih terperinci sehingga tingkat resiko yang tinggi terhadap setiap 

perubahan tidak terjadi dan proyek dapat terselesaikan dengan waktu 

yang optimal. 

3. Pengendalian Proyek 

 Soeharto (1999) pengendalian adalah usaha sitematis untuk 

menentukan standar yang sesuai dengan perencanaan. Diperlukan 

keterpaduan antara perencanaan dan pengendalian yang digunakan 

untuk mengungkap atau mendeteksi penyimpangan sedikit mungkin. 

 

2.2.1 Metode perencanaan penjadwalan 

 Dalam menyusun jadwal proyek, terdapat beberapa model perencanaan 

antara lain: 

1. Bagan balok  : (Bar chart) 

2. Analisis deterministik : (CPM, PDM,GERT dan lain-lain) 

3. Analisis probabilistik : (PERT, Montecarlo) 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat perencanaan penjadwalan 

 Sebelum memulai sebuah proyek, langkah awal yang harus dilakukan 

adalah merencanakan penjadwalan proyek. Adapun perencanaan penjadwalan 

proyek bertujuan untuk : 

1. Mempermudah menentukan sasaran proyek 

2. Menentukan metode yang sesuai 

3. Menyusun langkah kegiatan yang terorganisir 

4. Memperoleh hasil yang maksimal dan efesien 

Manfaat dari perencanaan penjadwalan adalah : 

1. Mengetahui hubungan keterkaitan antar kegiatan 
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2. Mengetahui kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan kritis 

3. Mengetahui kapan harus memulai dan mengakhiri suatu kegiatan 

 

2.3 Critical Path Method (CPM) 

 Critical Path Method (CPM)  merupakan sebuah ilmu manajemen 

perencanaan dan pengendalian proyek yang dikembangkan pada tahun 1950-an. 

CPM merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk 

jaringan. CPM mengasumsikan bahwa waktu kegiatan diketahui pasti sehingga 

hanya memerlukan satu perkiraan waktu untuk tiap kegiatan ( Heizer dan Render, 

2006). Metode CPM menunjukkan adanya jalur kritis yang terletak pada kegiatan 

proyek dan  hanya menggunakan satu faktor waktu aktivitas penting yang bila 

pelaksanaannya terlambat akan menyebabkan keterlambatan keseluruhan proyek.  

 

2.4 PERT 

 Pada tahun 1957, biro konsultan US Navy menghasilkan sebuah diagram 

network untuk memecahkan problem-problem industri dalam bidang pertahanan 

yang diberi nama diagram PERT, PERT  merupakan singkatan dari Program 

Evaluation and Review Technique. Diagram PERT digunakan untuk menganalisis 

jaringan kegiatan atau peristiwa yang meliputi berbagai metode perencanaan 

bidang pertahanan. 

 PERT merupakan suatu metode yang bertujuan untuk (semaksimal 

mungkin) mengurangi adanya penundaan kegiatan dan menyelaraskan berbagai 

kegiatan secara menyeluruh serta mempercepat tercapainya sasaran (Nurhayati, 

2010). Metode PERT akan mempresentasikan urutan kegiatan dan ketergantungan 

antar setiap kegiatan. 

 Menurut Heizer dan Render (2005), 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. 
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2.4.1 Kelebihan dan kekurangan metode PERT 

 Pada metode analisis PERT terdapat beberapa kelebihan, diantaranya : 

1. Secara matematis tidak terlalu rumit 

2. Mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek 

3. Dapat mengetahui hubungan keterkaitan antar kegiatan proyek 

4. Dapat mengetahui apabila terjadi keterlambatan kegiatan proyek 

5. Dapat menegetahui kemungkinan waktu tercepat dan waktu terlama 

penyelesaian proyek 

6. Mengetahui kegiatan yang termasuk kegiatan kritis dan non-kritis 

7. Dapat mengetahui batas waktu penyelesaian proyek. 

 Kekurangan metode PERT secara umum adalah bahwa perkiraan waktu 

yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subyektif dan tergantung 

pada asumsi. Sehingga secara umum PERT cenderung terlalu optimis dalam 

menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Berikut kekurangan  metode 

PERT diantaranya : 

1. Kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas 

2. Harus ditunjukkannya hubungan antar kegiatan 

3. Perkiraan waktu cenderung subjektif 

4. Perlunya pengawasan terhadap kegiatan kritis 

 

2.4.2 Langkah-langkah metode PERT 

 Garis besar metode PERT dalam penentuan durasi aktivitas dan durasi 

jalur kritis adalah : 

1. Menentukan aktivitas beserta durasinya. Perkiraan durasi dari setiap 

kegiatan dengan memperkirakan, yakni optimistic time (to), pessimistic 

time (tp), dan most likely time (tm). 

a. Waktu optimis (optimistic time) merupakan durasi tercepat atau 

perkiraan waktu minimum dari setiap kegiatan. Durasi ini 

adalah durasi yang diharapkan saat semua kegiatan berjalan 

dengan baik.  

b. Waktu pesimis (pessimistic time) merupakan durasi yang 

paling lama  atau perkiraan waktu maksimum untuk 
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meneyelesaikan kegiatan yang dipengaruhi oleh keadaan yang 

dapat menimbulkan masalah dalam proyek.  

c. Waktu realistis (most likely time) merupakan perkiraan waktu 

normal atau durasi yang paling sering terjadi  apabila kegiatan 

yang dilakukan terjadi berulang-ulang dengan kondisi yang 

hampir sama. 

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

 Dalam menentukan nilai (te) dipakai 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) : 

        
         

 
       (2.1) 

Estimasi kegiatan dalam metode PERT digunakan rentang waktu 

yang menandai ketidakpastian dan berkaitan dengan proses estimasi 

kurun waktu kegiatan. Ketidakpastian tersebut tergantung pada 

besarnya angka yang diperkirakan 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 

      
 

 
               (2.2) 

Varian kegiatan 

        
        

  
        (2.3) 

 

keterangan : 

S = Standar deviasi kegiatan 

V = Varian kegiatan 

3. Menentukan jalur kritis aktivitas berdasarkan  expected time (te) 

sebagai durasi aktivitas.  
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4. Menentukan varian kegiatan kritis dan standar deviasi kegiatan kritis 

 Dalam menentukan nilai varian kegiatan kritis       adalah             

      = jumlah Varian (V) kegiatan kritis. Dan dalam menentukan 

standar deviasi kegiatan kritis adalah dengan formula : 

           √            (2.4) 

Keterangan : 

      = Standar deviasi lintasan kritis 

      =  Varian kegiatan kritis 

5. Menentukan durasi proyek berdasarkan jalur kritis tersebut. 

 

2.5 Bar Chart 

 Bar chart adalah sebuah metode penjadwalan yang ditemukan oleh Gantt 

dan Fredick W. Taylor dalam bentuk balok dan dimana panjang balok merupakan 

representasi dari durasi setiap kegiatan (Husein, 2009). Bagan balok memiliki 

format yang informatif, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Bar chart terdiri atas 

sumbu X dan Sumbu Y dimana sumbu Y menyetakan kegiatan atau paket 

pekerjaan dan sumbu X menyatakan durasi atau satuan waktu dalam hari, minggu, 

maupun bulan. 

 

2.6 PDM 

 PDM merupakan singkatan dari Precedence Diagramming Method atau 

yang lebih sering disebut dengan metode diagram preseden. PDM juga dikenal 

sebagai Activity On Node (AON) adalah teknik representatif grafis yang 

menunjukkan keterkaitan antar berbagai aktivitas proyek. 

 Kegiatan dalam PDM ditulis dalam node berbentuk segi empat. Dalam 

PDM kotak tersebut menandai suatu kegitan yang berisi jenis kegiatan dan durasi 

pekerjaan. Hubungan keterkaitan antar kegiatan dalam PDM: 

1. FS (Finish to start), merupakan hubungan keterkaitan yang paling sering 

digunakan. Dalam hubungan ini, kegiatan yang mengikuti hanya dapat 

dimulai jika kegiatan yang mendahului selesai. 
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Gambar 2.1 Hubungan Kegiatan Finish to Start 

 

2. SS (Start to Start), hubungan antar dua kegiatan yang dimulai secara 

bersamaan. 

 

Gambar 2.2 Hubungan Kegiatan Start to Start 

 

3. FF (Finish to Finish), hubungan penyelesaian antar dua kegiatan yang 

selesai dalam waktu bersamaan. 

 

Gambar 2.3 Hubungan Kegiatan Finish to Finish 

 

4. SF (Start to Finish), hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan 

mulainya kegiatan terdahulu. 

 

               

Gambar 2.4 Hubungan Kegiatan Start to Finish 

 

5. Lag time, merupakan jeda waktu antar pekerjaan, seperti pada gambar 2.5 

Kegiatan B dimulai setelah beberapa hari kegiatan A selesai.  

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan A 

Kegiatan B 
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Gambar 2.5 Lag time 

 

6. Lead time, merupakan overlap antar pekerjaan, seperti pada gambar 2.6 

Kegiatan B dimulai setelah beberapa hari kegiatan A  dimulai.  

   

Gambar 2.6 Lead time 

 

2.6.1 Kelebihan dan kekurangan metode PDM 

 Penjadwalan metode PDM merupakan penjadwalan proyek dalam bentuk 

jaringan kerja yang memiliki hubungan keterkaitan antar pekerjaan dengan jelas. 

Dengan menggunakan metode PDM sebuah kegiatan dapat dikerjakan tanpa harus 

menunggu pekerjaan pendahulunya selesai. Walaupun metode PDM dapat 

menunjukkan hubungan logika ketergantungan antar kegiatan secara spesifik, 

akan tetapi hubungan keterkaitan dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan 

berulang dan menyebabkan penumpukan pekerjaan. Saat ini metode PDM lebih 

banyak digunakan dibandingkan dengan metode lain, terutama karena pengolahan 

data yang sekarang sudah dikomputerisasikan. 

 

2.7 Teori probabilitas 

 Teori probabilitas pada dasarnya bermaksud mengkaji dan mengukur 

ketidakpastian serta mencoba menjelaskan secara kuantitatif. Asumsi tiga angka 

estimasi waktu pada PERT menggunakan analisis statistik dalam perumusannya 

dan juga diasumsikan sebagai fungsi distribusi Beta. 

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

 Kurva distribusi  (Gambar 2.7) menjelaskan bahwa kurun waktu 

yang menghasilkan puncak kurva adalah tm. Angka to dan tp terletak di 

ujung kiri dan kanan dari kurva distribusi yang menandai batas lebar 

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan A 

Kegiatan B 
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to te tm tp 
waktu 

“Density”  
probabilitas 

rentang waktu kegiatan. Kurva distribusi kegiatan seperti dibawah 

berbentuk asimetris dan disebut Kurva Beta.                                                     

 

Gambar 2.7 Kurva distribusi asimetris (beta) dengan to, tm, dan tp 

 

2. Kurva Distribusi dan Kurun Waktu yang Diharapkan (te) 

 Angka m pada kurva distribusi menunjukkan angka perkiraan oleh 

seorang estimator dan angka te adalah hasil dari perhitungan matematis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kurva distribusi dengan letak to,tp, tm, dan te 

 

Mengingat bahwa tiga angka estimasi yaitu optimistic time (to), 

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

 besar dalam metode PERT, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan 

 dalam estimasi besarnya angka-angka tersebut diantaranya: 

 (Soeharto,1997). 

a. Estimator perlu mengetahui fungsi dari to, tp, dan tm dalam 

hubungannya dengan perhitungan dan pengaruhnya terhadap 

metode PERT secara keseluruhan. 

b. Di dalam proses estimasi angka-angka to, tp, dan tm bagi 

masing-masing kegiatan, jangan sampai dipengaruhi dengan 

target kurun waktu penyelesaian proyek. 

 

to tm tp waktu 

“Density”  
probabilitas 
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3. Pengolahan metode PERT 

 Dalam menentukan durasi to,tp, dan tm nilai to dan tp terletak 

disekitar waktu rata-rata (TE). Dalam hal ini diasumsikan probabilitas to 

dan TE antara 90 % sampai 95 % dengan persamaan : 

                                    (2.5) 

                                 (2.6) 

  Untuk mengetahui kemungkinan pencapaian target jadwal 

 penyelesaian yang telah ditentukan, hubungan antara T(d) dengan TE 

 dalam metode PERT dinyatakan dengan Z dan dirumuskan sebagai 

 berikut:  

              
       

   
         (2.7) 

Keterangan :  

Z : nilai dari tabel distribusi normal 

T(d) : target durasi 

    : standar deviasi 

TE : project expected time completion 

 

2.8 Penggunaan program Microsoft project 

 Microsoft project merupakan sebuah program komputer atau alat bantu 

yang dapat digunakan dalam penjadwalan kerja proyek konstruksi. Microsoft 

project digunakan untuk mengelola rencana atau waktu kegiatan sehingga 

penjadwalan yang telah direncanakan dapat dievaluasi kembali. Tahap-tahap  

perencanaan dengan menggunakan Microsoft project pada proyek konstruksi 

adalah :  

1. Tahapan perencanaan proyek. : 

a. Penetapan jadwal proyek di mulai hingga selesainya proyek 

b. Menyusun rincian kegiatan proyek 

c. Menentukan durasi setiap pekerjaan 

d. Menentukan hubungan keterkaitan antar kegiatan 

e. Menentukan kalender kerja proyek 
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2. Tahapan pengawasan proyek 

3. Pada tahap pengawasan , penanggung jawab dapat memasukkan progress 

pekerjaan  sebagai tracking jalannya pekerjaan proyek. 

4. Tahapan laporan proyek 

Tahap laporan yaitu tahap output digunakan sebagai laporan progress 

pekerjaan proyek. 

 

 

 


