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INTISARI 

Seiring dengan berkembangnya dunia pariwisata, maka berkembang pula dunia konstruksi 

dalam pembangunan sarana dan prasana untuk fasilitas wisatawan dalam dan luar negeri. Maka 

dari itu banyak investor yang berlomba membangun salah satu fasilitas berupa penginapan seperti 

hotel dengan harapan dapat segera digunakan secepatnya. Hal ini yang membuat suatu proyek 

dilaksanakan dengan sumber daya dan waktu yang efisien untuk menyelesaikan proyek tersebut 

guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasana wisatawan lokal maupun asing. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung perubahan waktu dan biaya pelaksanaan 

proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur) dan penambahan tenaga kerja, serta membandingan 

biaya akibat lembur, biaya akibat penambahan tenaga kerja, dan biaya denda. 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kontraktor 

Pelaksana. Analisis data menggunakan program Microsoft Project 2010 dengan metode Duration cost 

trade off. Hasil dari program Microsoft Project 2010 adalah lintasan kriris dan kenaikan biaya akibat dari 

penambahan jam kerja (lembur) sedangkan hasil dari metode Duration cost trade off adalah percepatan 

durasi dan kenaikan biaya akibat percepatan durasi dalam setiap kegiatan yang dipercepat. 

 Dari hasil penelitian didapatkan hasil pada penambahan 1 jam kerja diperoleh durasi crashing 

164,11 hari dengan biaya Rp 12.750.961.292,16, untuk penambahan 2 jam kerja diperoleh durasi crashing 

111,90 hari dengan biaya Rp 12.511.969.090,68, dan untuk penambahan 3 jam kerja diperoleh durasi 

crashing 68,94 hari dengan biaya Rp 12.330.408.754,76. Sedangkan pada penambahan 1 tenaga kerja 

didapatkan durasi crashing 164,11 hari dengan biaya Rp 12.673.376.496,13, untuk penambahan 2 tenaga 

kerja didapatkan durasi crashing 111,90 hari dengan biaya Rp 12.301.111.53,90, dan untuk penambahan 

3 tenaga kerja didapatkan durasi crashing 68,94 hari dengan biaya Rp 11.994.021.770,35. 

Biaya mempercepat durasi proyek dengan penambahan jam lembur atau penambahan alat berat 

lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan 

dan dikenakan denda. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin besar suatu proyek, maka semakin 

banyak pula masalah yang akan dihadapi. 

Masalah yang akan dihadapi tersebut misalnya 

pada pengaturan sumber daya seperti tenaga 

kerja, biaya, waktu, peralatan, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu hal-hal tersebut harus 

dapat ditangani dengan cepat dan benar, agar 

tidak menimbulkan masalah lain seperti 

keterlambatan penyelesaian proyek, 

penyimpangan mutu, pembiayaan yang 

membengkak, dan pemborosan sumber daya yang 

akan merugikan bagi pelaksanaan proyek. Untuk 

menghindari masalah ini, harus diperhatikan 

manajemen waktu yang menunjukkan kapan 

berlangsungnya setiap kegiatan proyek, sehingga 

sumber daya dapat disediakan pada waktu yang 

tetap dan setiap komponen kegiatan dapat dimulai 

pada waktu yang tepat juga.  

Suatu perencanaan yang tidak tepat dan 

sistematis akan menyebabkan keterlambatan 

dalam pelaksanaannya. Pada perencanaan proyek 

konstruksi, waktu dan biaya yang dioptimasikan 

sangat penting untuk diketahui.  

Penelitian ini membahas mengenai optimasi 

waktu dan biaya proyek pada pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Hotel Brother Inn, Solo Baru 

dengan penambahan jam kerja (lembur) dan 

penambahan tenaga kerja. Selanjutnya 

menentukan perubahan biaya proyek setelah 

dilakukan lembur dan penambahan tenaga kerja 

menggunakan program Microsoft Project 2010. 

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

suatu kejelasan dalam pengerjaannya, sehingga 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Berapa besar perubahan waktu dan biaya 

pelaksanaan proyek sebelum dan sesudah 

kompresi durasi dengan penambahan jam kerja 

(lembur) dan penambahan tenaga kerja ?  

2. Berapa selisih perbandingan biaya denda 

dengan perubahan biaya sebelum dan sesudah 

penambahan jam kerja (lembur) dan 

penambahan tenaga kerja ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung perubahan biaya dan waktu 

pelaksanaan proyek dengan variasi 

penambahan jam kerja dan penambahan tenaga 

kerja.  

2. Membandingkan antara biaya denda dengan 

perubahan biaya sesudah penambahan jam 

kerja (lembur) dan penambahan tenaga kerja. 
 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan 

proyek.  

2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu 

manajemen operasional dan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian untuk penelitian yang 

akan datang.  

3. Memperdalam ilmu pengetahuan manajemen, 

khususnya dalam hal pertukaran waktu dan 

biaya (Duration Cost Trade Off). 

4. Memberikan gambaran dan tambahan 

pengetahuan tentang penggunaan Microsoft 

Project dalam manajemen proyek. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat lebih mengarah 

pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi 

ruang lingkup penelitian, yaitu :  

1. Pengambilan data berasal dari Proyek 

Pembangunan Hotel Brother Inn, Solo Baru. 

Perhitungan optimasi hanya meninjau 

pekerjaan gedung termasuk pekerjaan 

pemeliharaan gedung sehingga didapat durasi 

selama 39 minggu.  

2. Hari kerja yang berlangsung dalam pelaksanaan 

proyek adalah Senin-Sabtu, dengan jam kerja 

berkisar jam 08.00-16.00 WIB dengan waktu 

istirahat pada jam 12.00-13.00 WIB dan 

maksimum jam lembur yang diperkenankan 

selama 3 jam dari jam 17.00-20.00 WIB.  

3. Pengoptimasian waktu dan biaya dengan 

metode penambahan jam kerja (lembur) 

menggunakan program Microsoft Project 2010. 

4. Perhitungan percepatan waktu proyek pada 

penelitian ini menggunakan variasi 

penambahan jam kerja (lembur) selama 1 – 3 
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jam dan penambahan jumlah sumber daya / 

tenaga kerja (resources) sebanyak 1 – 3 orang 

untuk mengetahui perubahan waktu dan biaya. 

5.Perhitungan biaya denda menggunakan 

alternative besarnya perubahan durasi proyek 

sesudah dilakukan kompresi akibat 

penambahab jam kerja (lembur) dan 

penambahan tenaga kerja dikalikan dengan 1‰ 

biaya total proyek. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Ardani (2009) menyebutkan bahwa dalam 

suatu proyek konstruksi selain manajemen waktu, 

tentu juga harus  diikuti dengan pelaksanaan 

proyek yang baik dan sesuai dengan 

perencanaannya. Dengan manajemen waktu dan 

pelaksanaan yang baik, maka resiko sebuah 

proyek konstruksi tersebut akan mengalami 

keterlambatan menjadi kecil. Secara langsung hal 

tersebut akan mengurangi pembengkakan biaya 

proyek serta pada akhirnya akan memberikan 

keuntungan tersendiri bagi para kontraktor 

sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. 

 

III. LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Proyek 

Menurut Aulia (2015), ada beberapa macam 

cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

percepatan penyelesaian waktu proyek. Cara-cara 

tersebut antara lain : 

 

1. Penambahan jumlah jam kerja (kerja lembur) 

2. Penambahan tenaga kerja 

3. Pergantian atau penambahan peralatan 

4. Pemilihan sumber daya manusia yang 

berkualitas 

5. Penggunaan metode konstruksi yang efektif  

 

B. Network Planning 

Setelah semua aktivas telah berhubungan dan 

durasi sudah ditentukan langkah selanjutnya yaitu 

mebuat jaringan kerja (network 

planning).Menurut Yana (2009), jaringan kerja 

merupakan metode yang dianggap mampu 

menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan 

urutan dan kurun waktu kegiatan proyek, dan 

pada giliran selanjutnya dapat dipakai 

memperkirakan waktu penyelesaian proyek 

secara keseluruhan.  

 

C. Biaya Total Proyek 

Biaya total proyek adalah biaya langsung 

ditambah biaya tidak langsung. Keduanya 

berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan 

proyek. Meskipun tidak dapat diperhitungkan 

dengan rumus tertentu, tetapi pada umumnya 

makin lama proyek berjalan maka makin tinggi 

kumulatif biaya tidak langsung yang diperlukan.  

D. Metode CPM (Critical Path Method) 

CPM (Critical Path Method) adalah suatu 

metode dengan menggunakan arrow diagram 

dalam menentukan lintasan kritis yang disebut 

juga dengan diagram lintasan kritis yaitu lintasan 

yang menghubungkn antar kegiatan kritis satu 

dengan yg lain, atau dengan kata lain lintasan 

kritis adalah lintasan kegiatan yang tidak 

diperbolehkan terjadi keterlambatan ataupun 

mengalami penundaan pelaksanaan dikarenkan 

keterlambatan tersebut akan mempengaruhi 

waktu total penyelesaian proyek.  

E. Metode Pertukaran Waktu dan Biaya 

(Duration Cost Trade Off) 

Di dalam perencanaan suatu proyek 

disamping variabel waktu dan sumber daya, 

variabel biaya (cost) mempunyai peranan yang 

sangat penting. Analisis mengenai pertukaran 

waktu dan biaya disebut dengan Duration Cost 

Trade Off  ( Pertukaran Waktu dan Biaya). Di 

dalam analisis Duration cost trade off ini dengan 

berubahnya waktu penyelesaian proyek maka 

berubah pula biaya yang akan dikeluarkan. 

Apabila waktu pelaksanaan dipercepat maka 

biaya langsung proyek akan bertambah dan biaya 

tidak langsung proyek akan berkurang. Dengan 

cara : 

1. Penambahan jumlah jam kerja (kerja lembur)  

2. Penambahan tenaga kerja 

3. Pergantian atau penambahan peralatan 

4. Pemilihan sumber daya manusia yang 

berkualitas 

5. Penggunaan metode konstruksi yang efektif.  

 

F. Produkkvifitas Pekerja 

 
Produktivitas didefinisikan sebagai rasio 

antara output dan input, atau dapat dikatakan 

sebagai rasio antara hasil produksi dengan total 

sumber daya yang digunakan. Di dalam proyek 

konstruksi, rasio dari produktivitas adalah nilai 

yang diukur selama proses kontruksi yang dapat 
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dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, biaya 

material, metode, dan alat.  

 

G. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja 

(Lembur) 

 
Untuk mengejar sasaran jadwal agar sesuai 

dengan rencana, salah satu cara yang dilakukan 

untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek 

adalah dengan menambah jam kerja (lembur). 

Penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan 

dengan melakukan penambahan 1 jam, 2 jam, 3 

jam, dan 4 jam.  

 

H. Pelaksanaan Penambahan Tenaga Kerja  

 
Dalam penambahan jumlah tenaga kerja yang 

perlu diperhatikan adalah ruang kerja yang 

tersedia apakah terlalu sesak atau cukup lapang, 

karena penambahan tenaga kerja pada suatu 

aktivitas tidak boleh mengganggu pemakaian 

tenaga kerja untuk aktivitas yang lain yang sedang 

berjalan pada saat yang sama. Perhitungan untuk 

penambahan tenaga kerja dirumuskan sebagai 

berikut :  

 
 

I. Biaya Tambahan Pekerja 

 
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 diperhitungkan 

bahwa upah penambahan kerja bervariasi. Pada 

penambahan waktu kerja satu jam pertama, 

pekerja mendapatkan tambahan upah 1,5 kali 

upah perjam waktu normal dan pada penambahan 

jam kerja berikutnya maka pekerja akan 

mendapatkan 2 kali upah perjam waktu normal. 

 

J. Hubungan Antara Waktu dan Biaya 

 
Hubungan antara biaya dengan waktu dapat 

dilihat pada Gambar 1 Titik A pada gambar 

menunjukkan kondisi normal, sedangkan titik B 

menunjukkan kondisi dipercepat. Garis yang 

menghubungkan antar titik tersebut disebut 

dengan kurva waktu biaya. Gambar 1 

memperlihatkan bahwa semakin besar 

penambahan jumlah jam kerja (lembur) maka 

akan semakin cepat waktu penyelesaian proyek, 

akan tetapi sebagai konsekuesinya maka terjadi 
biaya tambahan yang harus dikeluarkan akan 

semakin besar. Gambar 2 menunjukkan hubungan 

biaya langsung, biaya tak langsung dan biaya total 

dalam suatu grafik dan terlihat bahwa biaya 

optimum didapat dengan mencari total biaya 

proyek yang terkecil.  

 

 
Gambar 1 Hubungan waktu dengan biaya 

normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan 

(Soeharto, 1997). 

 

 

Gambar 2 Hubungan waktu dengan biaya total, 

biaya langsung, dan biaya tak langsung 

(Soeharto, 1997)  

 

K. Biaya Denda 

Keterlambatan penyelesaian proyek 

akan menyebabkan kontaktor terkena sanksi 

berupa denda yang telah disepakati dalam 

dokumen kontrak. Besarnya biaya denda 

umumnya dihitung sebagai berikut:  

dengan:  

Denda perhari akibat keterlambatan sebesar 1 

permil dari nilai kontrak 

. 

L. Program Microsoft Project 

 

Program Microsoft Project adalah sebuah 

aplikasi program pengolah lembar kerja untuk 

manajemen suatu proyek, pencarian data, serta 

pembuatan grafik. Kegiatan manajemen berupa 

suatu proses kegiatan yang akan mengubah input 

menjadi output sesuai tujuannya 
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IV. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Hotel Brother Inn, Solobaru, 

Sukoharjo, Jawa Tengah. 

B. Tahap dan Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian secara skematis dalam 

bentuk diagram alir dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam 

beberapa tahap, yaitu :  

Tahap 1 : Persiapan  

Sebelum melakukan penelitian perlu 

dilakukan studi literatur untuk memperdalam 

ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Kemudian menentukan rumusan masalah sampai 

dengan kompilasi data.   

Tahap 2 : Pengumpulan Data  

Pengumpulan data atau informasi dari suatu 

pelaksanaan proyek konstruksi yang sangat 

bermanfaat untuk evaluasi optimasi waktu dan 

biaya secara keseluruhan. Data yang diperlukan 

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari kontraktor PT.Sarana Bangun Perkasa. 

Tahap 3 : Analisis percepatan dengan aplikasi 

program dan pembahasan  

Analisis data dilakukan dengan bantuan 

program Microsoft Project 2010. Dengan 

menginputkan data yang terkait untuk dianalisis 

ke dalam program, maka microsoft project ini 

nantinya akan melakukan kalkulasi secara 

otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi 

yang telah dibuat oleh program ini. Proses 

menginputkan data untuk menganalisis 

percepatan meliputi dua tahap, yaitu dengan 

menyusun rencana jadwal dan biaya proyek 

(baseline) dan memasukkan optimasi durasi 

dengan penambahan jam kerja (lembur). 

Tahap 4 : Kesimpulan 

Kesimpulan disebut juga pengambilan 

keputusan. Pada tahap ini, data yang telah 

dianalisis dibuat suatu kesimpulan yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian 

Adapun gambaran umum Proyek 

Pembangunan Hotel Brothers Inn, Solobaru 

adalah sebagai berikut:  

Pemilik Proyek  : A 

Konsultan Proyek : PT. B 

Kontraktor  : PT. C 

Anggaran  : Rp13,300,876,787.85 

Waktu Pelaksanaan  : 252 Hari Kerja 

Tanggal Pekerjaan Dimulai : 17 januari 2016 

Tanggal Selesai Pekerjaan : 1 Oktober 2016 

B. Daftar Kegiatan – Kegiatan Kritis 

Tabel 1 Daftar Kegiatan Kritis 
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Alasan pemilihan item kegiatan kritis atau 

kegiatan yang akan dipercepat adalah : 

1. Kegiatan kritis yang terpilih tersebut memilik 

resource work atau yang memiliki pekerja 

sehingga bisa dipercepat dengan mengolah 

resource work;  

2. Pada kegiatan kritis terpilih tersebut dapat 

dilakukan percepatan dengan penambahan jam 

lembur atau dengan penambahan jumlah tenaga 

kerja;  

3. Pada kegiatan kritis terpilih tersebut apabila 

dipercepat dapat mengurangi biaya tidak 

langsung pada kegiatan tersebut; 

 

C. Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

 

Biaya tidak langsung dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

Y= -0,95 – 4,888 (ln(13,301- 0,21) - ln(252)) + ὲ 

  = 13,51% 

Berdasarkan persamaan di atas pada proyek 

pembanguan gedung dengan nilai total proyek 

sebesar Rp 13.300.876.787,85 didapatkan 

presentase untuk biaya tidak langsung sebesar 

13,51 % dari nilai total proyek tersebut. 

 

Biaya Tidak Langsung  

= 13,51 % × Rp 13.300.876.787,85 

= Rp 1.796.459.796,65 

  Biaya Tidak Langsung/hari   

=
Biaya Tidak Langsung

Durasi Normal Proyek
 

 =
Rp 1.796.459.796,65

252 hari
 

= Rp 7.128.808,72 /hari 

Biaya Langsung    

= Biaya Total Rencana - Biaya Tidak Langsung 

= Rp 13.300.876.787,85 - Rp 1.796.459.796,65 

= Rp  11.504.416.991,20 

 

D. Penerapan Metode Duration Cost Trade 

Off 

 

1. Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

 

Contoh perhitungan biaya tenaga kerja 

normal dan biaya tenaga kerja lembur dengan 

resource name Pekerja sebagai berikut: 

 

a. Analisi Biaya Normal  
 

Biaya normal per hari (standart cost) 
Upah pekerja per hari = Rp 51.000,00  
Upah pekerja per jam  

=  
Upah pekerja perhari

Jam kerja normal perhari
 

=  
Rp 51.000,00

7 jam
 

= Rp 7.285,71 

 

b. Analisis Biaya Lembur  

 

Biaya lembur per hari 

Lembur 1 jam  

= 1,5 × Upah pekerja normal perjam 

= Rp 10.928,57 

 

Lembur 2 jam  

= (1,5 × Upah pekerja normal perjam) + ( 2 

× 1 × Upah pekerja normal perjam ) 

= Rp 25.500,00 

 

Lembur 3 jam  

= (1,5 × Upah pekerja normal perjam) + ( 2 

× 2 × Upah pekerja normal perjam ) 

= Rp 40.071,43 

 

Biaya lembur per jam : 

Lembur 1 jam = 
Rp 10.928,57

1 jam
 = Rp 10.928,57 

Lembur 2 jam = 
Rp 25.500,00

2 jam
 = Rp 12.750,00 

Lembur 3 jam = 
Rp 40.071,43

3 jam
 = Rp 13.357,14 

 

Tabel 2 Upah Tenaga Kerja 
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Tabel 3 Upah Lembur Tenaga Kerja 

 
 

c. Analisis Durasi Percepatan 

 

Tabel 4 Koefisien Produktivitas 

 
 

Dari tabel 4 didapatkan nilai koefisisen 

penurunan produktivitas maka durasi percepatan 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

 
Pada pekerjaan bekesting pelat lantai 11 

didapatkan produktivitas normal perjam  

= 
Produktivitas normal perhari

Jam kerja
  

= 
30,81 m2/hari

7 jam
 = 4,40 m2/jam maka, 

 

durasi percepatan 1 jam lembur  

= 
554,56 

(4,40 × 7)+(1 × 0,9 × 4,40) 
  

= 15,95 hari, 

 

durasi percepatan 2 jam lembur 

= 
554,56 

(4,40  × 7) + (1 × 0,9 × 4,40 ) + (1 × 0,8 × 4,40 ) 
 

= 14,48 hari, 

 

durasi percepatan 3 jam lembur 

= 
554,56 

(4,40 × 7) + (1 × 0,9 × 4,40) + (1 × 0,8 × 4,40) + (1 × 0,7 × 4,40) 
 

= 13,41 hari.  

 

Tabel 5 Hasil Perhitungan durasi crashing 

Microsoft Project 2010 

 

 
 
d. Analisis Biaya Percepatan 

 

Contoh hitungan pada pekerjaan bekesting 

pelat lantai 11 : 

 

Biaya lembur perhari  

= Jumlah tenaga kerja x Harga upah lembur  

 

Pekerja =Rp 222.177,83  

Tukang besi = Rp 139.474,33 

Kepala tukang = Rp 14.207,14  

Mandor = Rp 14.644,29  

 

Total upah lembur 1 jam = Rp 390.503,59 

Total upah lembur 1 jam perhari  

= Total upah lembur 1 jam + Total upah 

normal perhari 

=Rp 390.503,59 + Rp 1.821.914,45 
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= Rp 2.212.418,04 

 

Total biaya lembur 1 jam  

= Total harga material + ( Total upah lembur 

1 jam perhari × Durasi crashing 1 jam ) 

= Rp 137.336.784,00 + ( Rp 2.212.418,04 × 

15,95 ) 

= Rp 172.624.851,70 

 

Dengan cara yang sama digunakan pula 

untuk menghitung biaya lembur 2 dan 3 jam. 

 

e. Analisis Cost Variance, Cost Slope, dan 

Duration Variance 
 

Setelah menhitung durasi dan biaya 

percepatan maka dapat dihitung pula Cost 

Variance, dan Duration Variance drngan 

rumus : 

Cost variance  

= Biaya percepatan - biaya normal 

Duration variance  

= durasi normal - durasi percepatan 

 

f. Analisis Biaya Total Proyek 

 

Pada kondisi normal : 

 

Biaya langsung = Rp 11.504.416.991,21 

 

Biaya tidak langsung = Rp 1.796.459.796,65 

 

Biaya Total   

= Biaya lansung + Biaya tidak langsung 

= Rp11.504.416.991,21 + Rp 

1.796.459.796,65 

= Rp 13.300.876.787,85 

 

Tabel 6 Perbandingan Antara Biaya Total 

Dengan Variasi Penambahan Jam Lembur 

 
 

 
Gambar 1 Grafik Perbandingan Biaya Total 

Proyek dan Durasi Percepatan Akibat 

Penambahan Jam Lembur 

 

2. Penambahan Tenaga Kerja 

 

Perhitungan jumlah tenaga kerja perhari pada 

penambahan 1 tenaga kerja di pekerjaan 

bekesting pelat lantai 11 : 

Jumlah tenaga kerja   

=(Koefesien tenaga kerja ×volume)/(Durasi 

lembur 1 jam) 

 

Pekerja   

= (0,66 x 554,56 m2 ) / (15,95  x 7) 

= 3,28  org/jam 

Upah Pekerja  

= 3,28 x Rp 51.000,00 

= Rp 167.280,00 

Tukang Kayu    

= (0,33 x 554,56 m2 ) / (15,95  x 7) 

= 1,64 org/jam 

Upah Tukang    

= 1,64 x Rp 64.000,00 

= Rp 104.960,00 

Kepala Tukang  

= (0,033 x 554,56 m2 ) / (15,95  x 7) 

= 0,17  org/jam 

Upah Kepala Tukang   

= 0,17 x Rp 65.000,00 

= Rp 11.050,11 

Mandor    

= (0,033 x 554,56 m2 ) / (15,95  x 7) 

= 0,16 org/jam 

Upah Mandor    

= 0,16 x Rp 67.000,00 

= Rp 11.390,00 

 

Jadi upah tenaga kerja dengan durasi lembur 1 

jam (15,95 hari) adalah  

= ( upah pekerja + upah tukang kayu + upah 

kepala tukang + upah mandor) x jam kerja 

perhari x durasi lembur 1 jam 
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= ( Rp 167.280,00 + Rp 104.960,00 + Rp 

11.050,00 + Rp 11.390,00 ) x 7 x 15,95 

= Rp 32.899.716,46 

 

Dengan cara yang sama digunakan pula 

untuk menghitung penambahan 2 dan 3 tenaga 

kerja. Selanjutnya menghitung biaya total proyek 

dengan cara :  

Biaya langsung  

= Biaya Langsung besi kolom lantai basement + 

Selisih Biaya 

= Rp 11.602.518.141,21 + Rp 4.161.780,00 

= Rp 11.606.679.921,21 

 

Biaya tidak langsung  

= (Biaya Tidak Langsung besi kolom lantai 

basement / Durasi besi kolom lantai basement) × 

Durasi Bekisting pelat lantai 11 

= (Rp1,249,526,763.32 / 175,28) × 173,23 

= Rp 1.234.908.193,55 

 

Biaya Total   

= Biaya langsung + Biaya tidak langsung 

= Rp 11.606.679.921,21 + Rp1.234.908.193,55 

= Rp 12.841.588.114,75 

 

Tabel 7 Perbandingan antara biaya total dengan 

Tenaga kerja 

 
 

 

 
Gambar 2 Grafik Perbandingan Biaya Total 

Proyek dan Durasi Percepatan Akibat 

Penambahan Tenaga Kerja 

 

3. Perhitungan biaya denda akibat 

keterlambatan  

Untuk biaya denda akibat keterlambatan 

proyek dapat dihitung dengan rumus dibawah ini  

Total denda = total hari keterlambatan × denda 

perhari 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Hotel Brothers Inn, Solobaru dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Waktu dan biaya proyek pada kondisi 

normal sebesar 252 hari dengan biaya Rp 

13.300.876.787,85 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja (lembur) 

didapatlan durasi crashing 164,11 hari 

dengan biaya Rp 12.750.961.292,16, untuk 

penambahan 2 jam kerja (lembur) didapatlan 

durasi crashing 111,90 hari dengan biaya Rp 

12.511.969.090,68, dan untuk penambahan 3 

jam kerja (lembur) didapatlan durasi 

crashing 68,94 hari dengan biaya Rp 

12.330.408.754,76. 

3. Setelah dilakukan penambahan 1 tenaga 

kerja didapatkan durasi crashing 164,11 hari 

dengan biaya Rp 12.673.376.496,13, untuk 

penambahan 2 tenaga kerja didapatkan 

durasi crashing 111,90 hari dengan biaya Rp 

12.301.111.53,90, dan untuk penambahan 3 

tenaga kerja didapatkan durasi crashing 

68,94 hari dengan biaya Rp 

11.994.021.770,35. 

4. Berdasarkan penambahan jam lembur 1 

sampai 3 jam dengan penambahan 1 sampai 

3 tenaga kerja yang paling efektif adalah 

penambahan 3 tenaga kerja dari waktu 

lembur 3 jam, karena menghasilkan biaya 

termurah sebesar Rp 11.994.021.770,35 

dengan durasi sebesar 68,94 hari. 

5. Biaya untuk mempercepat durasi proyek 

pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah 

dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami 

keterlambatan dan kenaikan denda. 

 

B. Saran 

 

1. Sebelum melakukan penelitian ini sebaiknya 

mencari data selengkap mungkin terlebih 

dahulu. 
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2. Pada saat pembuatan hubungan antar 

pekerjaan pada Microsoft Project agar sesuai 

dengan metode konstruksi proyek agar hasil 

yang didapatkan lebih akurat namun hasil 

akan lebih baik jika mengetahui kondisi di 

lapangan secara langsung. 

3. Membuat hitungan pada Microsoft Excel 

sedetail mungkin agar mudah saat dilakukan 

perbandingan dengan Microsoft Project dan 

mendapat data yang lebih akurat. 

4. Dilakukan pengecekan penginputan data 

pada Microsoft Project secara berkala, agar 

tidak ada kesalahan saat dibandingkan 

dengan hitungan Microsoft Excel. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis 

durasi dan biaya optimum yang dapat 

dilakukan proyek tersebut 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adjie, Supri Aris. 2016. Analisis Biaya dan 

Waktu Proyek Konstruksi dengan 

Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

Dibandingkan dengan Penambahan tenaga 

Kerja Menggunakan Metode Duration Cost 

Trade Off . Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Yogyakarta.  

Ajinugraha, Faizal Ryan. 2016. Analisis Biaya 

dan Waktu Proyek Konstruksi dengan 

Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

Dibandingkan dengan Penambahan tenaga 

Kerja Menggunakan Metode Duration Cost 

Trade Off . Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Yogyakarta.  

Ardani. 2009. Analisis Penerapan Manajemen 

Waktu Pada Proyek Konstruksi Jalan. Tugas 

Akhir, Jurusan Teknik Sipil Jurnal, Fakultas 

Teknik Universitas Sumatera Utara, Sumatera 

Utara 

Aulia, Raa’uf Muhammad. 2015. Aplikasi Metode 

Duration Cosy Trade Off Pada Proyek 

Konstruksi. Jurnal, Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Yogyakarta.  

Harga Satuan Dasar ( HSD ) Dan Harga Sauan 

Pokok Kegiatan ( HSPK ) Pekerjaan 

Konstruksi Bangunan Gedung Dan 

Perumahan Kota Surakara Tahun 2017 

Hidayat, Khoirul Ahmad. 2016. Analisis Biaya 

dan Waktu Proyek Konstruksi dengan 

Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

Dibandingkan dengan Penambahan tenaga 

Kerja Menggunakan Metode Duration Cost 

Trade Off . Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Yogyakarta.  

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 

Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur. 

Soeharto, Iman. 1997. Manajemen Proyek Dari 

Konseptual Sampai Operasional. Penerbit : 

Erlangga, Jakarta.  

Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek Dari 

Konseptual Sampai Operasional. Erlangga, 

Jakarta. 

Yana, Agung .2009. Pengaruh Jam Kerja Lembur 

Terhadap Biaya Percepatan Dengan Duration 

Cost Trade Off Analysis. Jurnal, Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Udayana,Bukit 

Jimbaran Badung Bali 


