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BAB II 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Mempercepat penyelesaian waktu proyek adalah suatu usaha 

menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. 

Proses mempercepat waktu penyelesaian proyek dinamakan Crash Program. 

Dengan diadakannya percepatan proyek ini, akan terjadi pengurangan durasi 

kegiatan pada kegiatan yang akan diadakannya crash program. Akan tetapi, 

terdapat batas waktu percepatan (crash duration) yaitu suatu batas dimana 

dilakukan pengurangan waktu melewati batas waktu ini akan tidak efektif lagi  

( Putri, 2014). 

Mulyawan (2016) dalam penelitian yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Jembatan Padangan – Kasiman Kabupaten Bojongnegoro 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Waktu dan biaya optimum akibat penambahan jam kerja (lembur) didapat 

pada umur proyek 204 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

25,857,458,318.22 dengan efisiensi waktu proyek sebanyak 13 hari (5,99%) 

dan efisiensi biaya proyek sebesar Rp.66,209,012.23 (0,26%).  

2. Waktu dan biaya optimum akibat penambahan tenaga kerja didapat pada umur 

proyek 202 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp25,784,027,611.88 

dengan efisiensi waktu proyek sebanyak 15 hari (6,91%) dan efisiensi biaya 

proyek sebesar Rp. 139,639,718.57 (0,54%).  

3. Pilihan terbaik adalah dengan penambahan tenaga kerja, karena menghasilkan 

efisiensi waktu dan biaya yang paling tinggi dengan efisiensi waktu proyek 

sebanyak 15 hari (6,91%) dan efisiensi biaya proyek sebesar Rp. 139,639,718.57 

(0,54%).  

4. Biaya mempercepat durasi proyek (penambahan jam lembur atau penambahan 

tenaga kerja) lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan 

apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.  
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Wibowo (2016) dalam penelitian yang dilakukan pada Proyek Peningkatan 

Jalan Siluk-Kretek, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Waktu dan biaya optimum akibat penambahan 1 jam lembur didapat pada umur 

proyek 104,98 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp.6.056.110.917,11. 

Untuk penambahan 2 jam lembur didapat pada umur proyek 101,24 hari kerja 

dengan total biaya proyek sebesar Rp.6.045.515.615,74, dan untuk penambahan 

3 jam lembur didapat pada umur proyek 97,92 hari kerja dengan total biaya 

proyek sebesar Rp.6.041.418.149,56. Dari ketiga penambahan jam lembur 

didapatkan biaya termurah yaitu terdapat pada penambahan 3 jam lembur dengan 

durasi 97,92 hari dan total biaya proyek Rp.6.041.418.149,56.  

2. Waktu dan biaya total akibat penambahan 1 orang tenaga kerja didapat pada 

umur proyek 104,98 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar 

Rp.6.049.998.075,53. Untuk penambahan 2 orang  tenaga kerja didapat pada 

umur proyek 101,24 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar 

Rp.6.042.355.075,59, dan untuk penambahan 3 orang  tenaga kerja  didapat pada 

umur proyek 97,92 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar 

Rp.6.032.372.481,17. Dari ketiga penambahan tenaga kerja didapatkan biaya 

termurah yaitu terdapat pada penambahan 3 orang tenaga kerja  dengan durasi 

97,92 hari dan total biaya proyek Rp.6.032.372.481,17.  

3. Biaya mempercepat durasi proyek dengan penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda. 

 Herlandez (2016) dalam penelitian yang dilakukan pada Proyek Jembatan 

Sungai Naik - Kabupaten Musi Rawas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Waktu dan biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 145 hari dengan biaya 

Rp.13.927.020.979. 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 129 hari  

dengan biaya sebesar Rp13.789.942.094, untuk penambahan 2 jam kerja lembur 

didapatkan durasi crashing 114 hari dengan biaya sebesar Rp13.698.185.754 dan 

untuk penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 112 hari 

dengan biaya Rp13.702.577.154.  
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3. Setelah penambahan 1 orang tenaga kerja  didapatkan durasi crashing 129 hari  

dengan biaya sebesar Rp13.785.689.625, untuk penambahan 2 orang tenaga kerja  

didapatkan durasi crashing 114 hari dengan biaya sebesar Rp13.671.883.904 dan 

untuk penambahan 3 orang tenaga kerja didapatkan durasi crashing 112 hari 

dengan biaya Rp13.656.884.530.  

4. Jika dibandingkan antara penambahan 1 jam lembur dengan penambahan 1 orang 

tenaga kerja pada durasi ke 136 hari, penambahan jam lembur lebih efektif 

daripada penambahan tenaga kerja, tetapi pada durasi selanjutnya penambahan 

jam lembur lebih efektif karena dengan durasi yang sama biaya lebih murah 

dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja.  

5. Jika dibandingkan antara penambahan 2 jam lembur dengan penambahan 2 orang 

tenaga kerja, yang lebih efektif adalah dengan menambah tenaga kerja karena 

dari segi durasi dan biaya lebih cepat dan lebih murah.  

6. Jika dibandingkan antara penambahan 3 jam lembur dengan penambahan 3 orang 

tenaga kerja, yang lebih efektif adalah dengan menambah tenaga kerja, jika di 

lihat dari durasi dan biayanya.  

Martin (2016) dalam penelitian yang dilakukan pada Proyek Jalan Baru 

Lingkar Sumpiuh - Kabupaten Cilacap, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Waktu dan biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 175 hari dengan 

biaya Rp.61.646.879.234,00. 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 163 hari 

dengan biaya sebesar Rp.61.391.270.702, untuk penambahan 2 jam kerja 

lembur didapatkan durasi crashing 156 hari dengan biaya Rp.61.366.232.940 

dan untuk penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 154 

hari dengan biaya Rp.61.508.223.950. 

3. Setelah penambahan 1 orang tenaga kerja didapatkan durasi crashing 163 hari 

dengan biaya sebesar Rp.61.354.738.430, untuk penambahan 2 orang tenaga 

kerja didapatkan durasi crashing 156 hari dengan biaya sebesar 

Rp.61.183.006.975 dan untuk penambahan 3 orang tenaga kerja didapatkan 

durasi crashing 154 hari dengan biaya Rp.61.134.266.619.  
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4. Jika dibandingkan antara penambahan 1 jam lembur dengan penambahan 1 

orang tenaga kerja pada durasi ke 163 hari, penambahan tenaga kerja lebih 

efektif daripada penambahan jam lembur, dan pada durasi selanjutnya 

penambahan tenaga kerja lebih efektif karena dengan durasi yang sama biaya 

lebih murah dibandingkan dengan penambahan jam lembur.  

5. Jika dibandingkan antara penambahan 2 jam lembur dengan penambahan 2 

orang tenaga kerja yang lebih efektif adalah dengan menambah tenaga kerja 

karena dari segi durasi dan biaya lebih cepat dan lebih murah.  

6. Jika dibandingkan antara penambahan 3 jam lembur dengan penambahan 3 

orang tenaga kerja yang lebih efektif adalah dengan menambah tenaga kerja 

dibandingkan dengan menambah jam lembur jika dilihat dari durasi dan 

biayanya.  

7. Biaya mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.  

 

 


