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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Proyek 

 

1. Definisi Proyek 

Menurut Soeharto (1999) kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu 

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan 

alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk 

atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Lingkup 

(scope) tugas tersebut dapat berupa pembangunan pabrik, pembuatan produk 

baru atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan. 

Lebih lanjut Soeharto (1999) menjelaskan bahwa ciri pokok proyek 

adalah sebagai berikut: 

a. Bertujuan menghasilkan lingkup (scope) tertentu berupa produk akhir 

atau hasil kerja akhir, 

b. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya, 

jadwal serta kriteria mutu, 

c. Bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 

Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas, 

d. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Macam-macam dan intensitas kegiatan 

berubah sepanjang proyek berlangsung. 

Selain berbentuk bangunan, telah disebutkan bahwa tiap proyek 

memiliki tujuan khusus, misalnya membangun rumah tinggal, jembatan, atau 

instalasi pabrik. Di dalam proses mencapai tujuan tersebut, ada batasan yang 

harus dipenuhi yaitu besar biaya (anggaran) yang harus dialokasikan, jadwal, 

serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter 

penting bagi penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran 

proyek. Ketiga batasan di atas disebut tiga kendala (triple constraint) 

(Soeharto, 1999). 
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Gambar 3.1 Sasaran proyek yang juga merupakan tiga kendala (triple constraint) 

(Soeharto, 1999) 

a. Anggaran  

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. 

b. Jadwal 

Proyek harus diselesaikan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 

yang telah ditentukan. 

c. Mutu 

Produk atau hasil  kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 

yang dipersyaratkan. 

 

2. Jenis-Jenis Proyek 

Menurut Soeharto (1999) proyek dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Proyek Engineering-Konstruksi 

Terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan 

konstruksi. Contohnya adalah pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, 

dan fasilitas industri. 

b. Proyek Engineering-Manufaktur 

Dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru, meliputi desain-

engineering, pengembangan produk, manufaktur, perakitan, uji coba 

fungsi dan operasi produk yang dihasilkan. 

c. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka 

menghasilkan produk tertentu. 
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d. Proyek Pelayanan Manajemen 

Proyek yang tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, tetapi laporan 

akhir, misalnya merancang sistem informasi manajemen,meliputi 

perangkat keras maupun lunak. 

e. Proyek Kapital 

Proyek kapital merupakan proyek yang berkaitan dengan penggunaan dana 

kapital (istilah akuntansi) untuk investasi. 

f. Proyek Radio-Telekomunikasi 

Bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang menjangkau 

area yang luas dengan biaya yang relatif tidak mahal. 

g. Proyek Konservasi Bio-Diversity 

Proyek konservasi bio-diversity merupakan proyek yang berkaitan dengan 

usaha pelestarian lingkungan, pengkajian, penelitian dan survei yang tidak 

terlalu banyak unsur-unsur kegiatan engineering, konstruksi atau 

manufaktur. 

 

B. Manajemen Proyek 

 

Manajemen proyek konstruksi adalah merencanakan, mengorganisir, 

memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka 

pendek yang telah ditentukan (Soeharto,1999).  

Adapun tujuan dari proses manajemen proyek adalah sebagai berikut :  

1. Agar semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu, dalam hal ini tidak 

terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek.  

2. Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan lagi di luar dari 

perencanaan biaya yang telah direncanakan.  

3. Kualitas sesuai dengan persyaratan.  

4. Proses kegiatan sesuai persyaratan.  
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C. Network Planning 

 

Menurut Pamungkas & Hidayat (2011) Network Planning adalah suatu 

kegiatan yang merupakan rangkaian penyelesaian pekerjaan dan harus 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. Sedapat mungkin semua kegiatan atau 

aktivitas dalam perusahaan dapat diselesaikan dengan efisien. Semua aktivitas 

tersebut diusahakan untuk dapat selesai dengan cepat sesuai dengan yang 

diharapkan serta terintegrasi dengan aktivitas yang lainnya.  

Network planning adalah gambaran kejadian-kejadian dan kegiatan yang 

diharapkan akan terjadi dan dibuat secara kronologis serta dengan kaitan yang 

logis dan berhubungan antara sebuah kejadian atau kegiatan dengan yang lainnya. 

Dengan adanya network, manajemen dapat menyusun perencanaan penyelesaian 

proyek dengan waktu dan biaya yang paling efisien. 

 

D. Biaya Total Proyek 

 

Total biaya proyek adalah jumlah biaya langsung ditambah biaya tidak 

langsung. Kedua-duanya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. 

Meskipun tidak dapat diperhitungkan dengan rumus tertentu, tetapi pada 

umumnya makin lama proyek berjalan makin tinggi komulatif biaya tak langsung 

yang diperlukan (Soeharto,1997).  

Secara umum biaya proyek konstruksi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

biaya langsung dan biaya tidak langsung.  

1. Biaya langsung secara umum menunjukkan biaya tenaga kerja, bahan, 

peralatan, dan kadang-kadang juga biaya subkontraktor. Biaya langsung akan 

bersifat sebagai biaya normal apabila dilakukan dengan metode yang efisien, 

dan dalam waktu normal proyek. Biaya untuk durasi waktu yang dibebankan 

(imposed duration date) akan lebih besar dari biaya untuk durasi waktu yang 

normal, karena biaya langsung diasumsikan dikembangkan dari metode dan 

waktu yang normal sehingga pengurangan waktu akan menambah biaya dari 
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kegiatan proyek. Total dari semua paket kegiatan dalam proyek menunjukkan 

total biaya langsung untuk keseluruhan proyek (Putri, 2014 ). 

2. Biaya tidak langsung adalah segala sesuatu yang tidak merupakan komponen 

hasil akhir proyek, tetapi dibutuhkan dalam rangka proses pembangunan yang 

biasanya terjadi di luar proyek dan sering disebutkan dengan biaya tetap (fix 

cost). Menurut Jayadewa (2016) biaya tidak langsung dapat ditentukan 

berdasarkan persamaan sebagai berikut : 

              (  (       )    (  ))    ……………………. (3.1) 

Dengan : 

x1 = Nilai total proyek, 

x2 = Durasi proyek, 

ɛ   = random eror, dan 

y   = Prosentase biaya tidak langsung 

Parameter yang digunakan untuk estimasi menentukan biaya tak 

langsung berdasarkan persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Semakin besar nilai proyek maka rasio biaya tak langsung semakin kecil, 

2. Semakin lama durasi waktu pelaksanaan proyek rasio biaya tak langsung 

yang dikeluarkan semakin besar 

Jadi biaya total proyek adalah penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak 

langsung, dimana biaya tersebut sangat bergantung terhadap durasi (waktu) 

penyelesaian proyek. 

E. Lintasan Kritis 

 

Menurut Pamungkas & Hidayat (2011) lintasan kritis adalah lintasan 

sepanjang diagram jaring yang mempunyai waktu terpanjang (durasi proyek) atau  

tidak mempunyai float (waktu jeda). Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan 

kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir proyek.  

Menurut Badri (1997 dalam Dannyanti, 2010) manfaat yang diperoleh  

jika mengetahui lintasan kritis adalah sebagai berikut :  
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1. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis menyebabkan seluruh pekerjaan 

proyek tertunda penyelesaiannya, 

2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya, bila pekerjaan-pekerjaan yang ada 

pada lintasan kritis dapat dipercepat, 

3. Pengawasan atau kontrol dapat dikontrol melalui penyelesaian jalur kritis yang 

tepat dalam penyelesaiannya dan kemungkinan di trade off (pertukaran waktu 

dengan biaya yang efisien) dan crash program (diselesaikan dengan waktu 

yang optimal dipercepat dengan biaya yang bertambah pula) atau dipersingkat 

waktunya dengan tambahan biaya lembur, 

4. Time slack atau kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak melalui 

lintasan kritis. Ini memungkinkan bagi manajer/pimpro untuk memindahkan 

tenaga kerja, alat, dan biaya ke pekerjaan-pekerjaan di lintasan kritis agar 

efektif dan efisien. 

 

F. Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (Time Cost Trade Off) 

 

Ervianto (2004 dalam Chusairi, 2015) menyatakan bahwa time cost trade 

off adalah suatu proses yang disengaja, sistematis dan analitis dengan cara 

melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan 

pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Selanjutnya dilakukan kompresi 

dimulai pada lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah. Kompresi 

terus dilakukan sampai lintasan kritis mempunyai aktivitas aktivitas yang telah 

jenuh seluruhnya.  

Dengan dipercepatnya durasi suatu proyek maka pasti akan terjadi 

perubahan biaya dan waktu. Terdapat dua nilai waktu yang akan ditunjukkan tiap 

aktivitas dalam suatu jaringan kerja saat terjadi percepatan yaitu normal duration 

dan crash duration. Proses percepatan juga menyebabkan perubahan pada elemen 

biaya, yaitu adanya normal cost dan crash cost.  

Buluatie (2014) menyatakan bahwa dalam metode Time cost trade off ini 

dengan berubahnya waktu penyelesaian proyek maka berubah pula biaya yang 
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akan dikeluarkan. Apabila waktu pelaksanaan dipercepat, maka biaya langsung 

proyek akan bertambah sedangkan biaya tak langsung akan berkurang. 

 

G. Produktivitas Alat Berat dan Tenaga Kerja 

 

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio 

antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Di dalam proyek 

konstruksi, rasio dari produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses 

konstruksi, yang dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, biaya material, 

metode, dan alat. Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi 

performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Peningkatan tingkat 

produktivitas berkorelasi terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan secara langsung akan mempengaruhi besarnya biaya yang 

dibutuhkan ( Ervianto, 2008). 

 

H. Mempercepat Waktu Penyelesaian Proyek (Crashing) 

 

Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha 

menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. 

Dengan diadakannya percepatan proyek ini akan terjadi pengurangan durasi 

kegiatan pada setiap kegiatan yang disebut crash program. Dengan pengurangan 

durasi pada lingkup pekerjaan yang sama akan dibutuhkan penambahan waktu 

kerja per hari atau penambahan sumber daya yang diperlukan. Dengan 

penambahan  tersebut akan menimbulkan tambahan biaya yang menyebabkan 

bertambahnya biaya total proyek. Jadi tujuan yang ingin dicapai crashing ini 

adalah memperpendek jadwal penyelesaian kegiatan atau proyek dengan 

tambahan biaya seminimal mungkin (Agung, 2009). 

Menurut Ervianto (2004) kegiatan dalam suatu proyek konstruksi dapat 

dipercepat dengan berbagai cara yaitu: 

1. Dengan mengadakan shift pekerjaan. 

2. Dengan memperpanjang waktu kerja (lembur). 



15 
 

3. Dengan menggunakan alat bantu yang lebih produktif. 

4. Menambah jumlah pekerja. 

5. Dengan menggunakan material yang dapat lebih cepat pemasangannya. 

6. Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat. 

 

I. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

 

Salah satu cara mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah dengan 

penambahan jam kerja atau kerja lembur setiap hari, tanpa penambahan tenaga 

kerja sehingga  produktivitas sumber daya meningkat dan durasi penyelesaian 

pekerjaan menjadi lebih singkat. Penambahan jam kerja (lembur) ini sangat sering 

dilakukan dikarenakan dapat memberdayakan sumber daya yang sudah ada di 

lapangan dan cukup dengan mengefisienkan tambahan biaya yang akan 

dikeluarkan oleh kontraktor. 

Adapun rencana kerja yang akan dilakukan dalam mempercepat durasi 

sebuah pekerjaan dengan metode jam kerja lembur adalah:  

1. Waktu kerja normal adalah 8 jam (08.00-17.00) dengan satu jam istirahat, 

sedangkan jam kerja lembur dilakukan setelah waktu kerja normal. 

2. Penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan dengan melakukan 

penambahan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam sesuai dengan waktu penambahan 

yang diinginkan. 

Berikut ini rumus untuk perhitungan akibat kerja lembur adalah sebagai 

berikut: 

1. Produktivitas harian 

 
      

             
………………………………………………..... (3.2) 

2. Produktivitas tiap jam 

 
                    

                  
         ………………………………………(3.3) 

3. Produktivitas Harian sesudah crash 
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= (Jam kerja perhari × Produktivitas tiap jam) + (a×b× Produktivitas  

tiap jam) …………………………………………………….. (3.4) 

dengan:  

a  = lama penambahan jam kerja (lembur)  

b = koefisien penurunan produktivitas akibat penambahan jam kerja 

(lembur) 

4. Crash duration 

 
      

                                  
  ……………………………..(3.5) 

Meskipun begitu, penambahan jam kerja atau kerja lembur setiap hari 

memberikan penurunan terhadap produktivitas. Nilai indikasi penurunan 

produktivitas akibat kerja lembur adalah 0.1 perjamnya. Indikasi dari penurunan 

produktivitas pekerja terhadap penambahan jam kerja (lembur) dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Indikasi penurunan produktivitas akibat penambahan jam 

kerja (Soeharto, 1997) 

J. Penambahan Alat Berat dan Tenaga Kerja 

 

Besarnya penambahan tenaga kerja dan penambahan alat berat yang 

diperlukan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

1. Perhitungan penambahan tenaga kerja 

Ptk = (durasi normal x keb. Tenaga) / durasi percepatan ………... (3.6) 
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2. Perhitungan penambahan alat berat 

Pab = (durasi normal x keb. alat) / durasi percepatan ……………..(3.7) 

 Keterangan : 

 Ptk  = Penambahan tenaga kerja (orang/jam) 

 Pab  = Penambahan alat berat (unit/jam) 

 

K. Biaya Penambahan Alat Berat dan Tenaga Kerja (Crash Cost) 

 

Harga upah pekerja untuk kerja lembur menurut Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 11 diperhitungkan sebagai 

berikut:  

1. Untuk jam kerja lembur pertama, harus dibayar upah lembur sebesar 1,5 (satu 

setengah) kali upah sejam, 

2. Untuk tiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 

(dua) kali upah sejam. 

Perhitungan untuk biaya tambahan pekerja dapat dirumuskan sebagai 

berikut ini: 

1. Biaya normal tenaga kerja dan alat perhari 

= Biaya Normal x keb. resource  x Jam kerja  ………………………..(3.8) 

2. Biaya total pekerjaan 

= (Biaya total resource x durasi) + (Ʃ biaya material) ………………..(3.9) 

3. Biaya lembur tenaga kerja 

Lembur 1 jam  = Biaya normal x 1,5  ………………………………. (3.10) 

Lembur 2 jam  = bl 1 jam + (bn x 2,0) ……………………………....(3.11) 

Lembur 3 jam  = bl 2 jam + (bn x 2,0) ………………………………(3.12) 

Keterangan :  

bn                     = biaya normal (Rp) 

bl                      = biaya lembur (Rp) 

4. Biaya lembur alat berat 

Lembur 1 jam  = Biaya normal + (0,5 x (bo+bpo)) ………………… (3.13) 

Lembur 2 jam  = Lembur 1 jam + Biaya normal + (1,0 x (bo+bpo)) ..(3.14) 
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Lembur 3 jam  = Lembur 2 jam + Biaya normal + (1,0 x (bo+bpo)) . (3.15) 

Keterangan  :  

bo         = biaya operator (Rp) 

bpo         = biaya pembantu operator (Rp) 

5. Crash cost pekerja perhari  

= (Biaya total resource x durasi crashing) + (Ʃ biaya material)  ……(3.16) 

6. Cost slope  

= Crash Cost – Normal Cost Durasi Normal – Durasi Crash ……….(3.17) 

L. Hubungan Antara Biaya dan Waktu 

 

Hubungan antara biaya proyek, baik biaya langsung maupun biaya tidak 

langsung dengan waktu yang diperlukan dapat dilihat pada Gambar 3.2. Titik A 

pada gambar menunjukkan kondisi normal, sedangkan titik B menunjukkan 

kondisi dipercepat. Garis yang menghubungkan antar titik tersebut disebut dengan 

kurva waktu biaya. Selain itu, pada Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa semakin 

besar penambahan jumlah jam kerja (lembur) maka akan semakin cepat waktu 

penyelesain proyek, akan tetapi sebagai konsekuesinya maka terjadi biaya 

tambahan yang harus dikeluarkan akan semakin besar. 

 

Gambar 3.3 Hubungan waktu dengan biaya normal dan dipercepat untuk 

suatu kegiatan (Soeharto, 1997) 
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. Pada Gambar 3.3 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 3.4 Hubungan waktu dengan biaya total, biaya langsung, dan biaya 

tak langsung (Soeharto, 1997) 

 

M. Biaya Denda Keterlambatan Proyek 

 

Pasal 120 Perpres 70 tahun 2012, tentang sanksi keterlambatan: 

“Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), 

Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 

waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia 

Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari 

nilai kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan”. 

Total denda = total hari keterlambatan × denda perhari  …………… 3.13) 

dengan : 

Denda perhari sebesar 1
 o

/oo  ( satu permil ) dari nilai kontrak 
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N. Program Microsoft Project 

Dalam suatu proyek konstruksi sangatlah penting  agar penggunaan 

sumber daya  dilakukan secara efektif dan efisien, dengan mutu yang sesuai 

harapan. Agar proses manajemen dalam proyek konstruksi berjalan dengan baik, 

diperlukan perencanaan penjadwalan, sumber daya (biaya, dana, pekerja) yang 

baik pula. 

Untuk memudahkan dalam perencanaan manajemen konstruksi, maka 

digunakan alat bantu berupa software Microsoft Office Project  yang dibuat oleh 

perusahaan Microsoft. Microsoft Project adalah penggabungan dari beberapa jenis 

metode manajemen proyek yang dikenal saat ini, antara lain CPM (Critical Path 

Method), PERT (Program Evaluation Review Technique), dan Gantt Chart.  

Tujuan penjadwalan dalam Microsoft Project adalah : 

1. Mengetahui durasi kerja proyek, 

2. Membuat durasi optimum, 

3. Mengendalikan jadwal yang dibuat, dan 

4. Mengalokasikan sumber daya (Resources) yang digunakan. 

Komponen yang dibutuhkan pada jadwal adalah : 

1. Kegiatan (rincian tugas, tugas utama), 

2. Durasi kerja untuk tiap kegiatan, 

3. Hubungan kerja tiap kegiatan, dan 

4. Resources (tenaga kerja pekerja dan bahan).   

Yang dikerjakan oleh Microsoft Project antara lain :  

1. Mencatat kebutuhan tenaga kerja pada setiap sektor, 

2. Mencatat jam kerja para pegawai, jam lembur,  

3. Menghitung pengeluaran sehubungan dengan ongkos tenaga kerja, 

memasukkan biaya tetap, menghitung total biaya proyek, dan  

4. Membantu mengontrol pengguna tenaga kerja pada beberapa pekerjaan untuk 

menghindari overallocation (kelebihan beban pada penggunaan tenaga kerja).   

Langkah-langkah pengoperasian Microsoft Project 2010 secara singkat 

adalah sebagai berikut: 
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1. Membuka Microsoft Project 2010 

Program Microsoft project memiliki beberapa macam tampilan layar, 

namun sebagai default setiap kali membuka file baru, yang akan ditampilkan 

adalah Gantt Chart View. Tampilan Gantt Chart View dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Tampilan layar Gantt Chart View 

a. Task  

Task adalah salah satu bentuk lembar kerja dalam Microsoft Project yang 

berisi rincian pekerjaan sebuah proyek.  

b. Duration  

Duration merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan.  

c. Start  

Start merupakan nilai tanggal dimulainya suatu pekerjaan sesuai perencanaan 

jadwal proyek. 

d. Finish  

Dalam Microsoft Project tanggal akhir pekerjaan disebut finish, yang akan 

diisi secara otomatis dari perhitungan tanggal mulai (start) ditambah lama 

pekerjaan (duration).  

e. Predecessor  
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Predecessor merupakan hubungan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan 

pekerjaan lain. Dalam Microsoft Project mengenal 4 macam hubungan antar 

pekerjaan, yaitu : 

a. FS (Finish to Start)  

Suatu pekerjaan baru boleh dimulai (B) jika pekerjaan yang lain (A) 

selesai, dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 

 

Gambar 3.6 FS (Finish to Start) 

b. FF (Finish to Finish)  

Suatu pekerjaan (A) harus selesai bersamaan dengan selesainya pekerjaan 

lain (B), dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

Gambar 3.7 SS (Start to Start) 

c. SS (Start to Start)  

Suatu pekerjaan (A) harus dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain (B), 

dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

 

Gambar 3.8 SS (Start to Start) 
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d. SF (Start to Finish)  

Suatu pekerjaan (B) baru boleh diakhiri jika pekerjaan lain (A) dimulai, 

dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

 

 

Gambar 3.9 SF (Start to Finish) 

f. Resources  

Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material dalam 

Microsoft Project disebut dengan resources.  

g. Baseline 

Baseline adalah suatu rencana baik jadwal maupun biaya yang telah 

disetujui dan ditetapkan.  

 

h. Gantt Chart  

Gantt Chart merupakan salah satu bentuk tampilan dari Microsoft Project 

yang berupa batang-batang horisontal yang menggambarkan masing-

masing pekerjaan beserta durasinya.  

i. Tracking  

Tracking adalah mengisikan data yang terdapat di lapangan pada 

perencanaan yang telah dibuat. 

2. Pengaturan tanggal mulai proyek 

Dilakukan pengaturan tanggal proyek mulai dikerjakan (Start date) dan 

dilakukan pengecekan tanggal pembukaan filenya (Current date). 

A 

B 
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Gambar 3.10 Tampilan proses memasukan tanggal pekerjaan 

3. Pengaturan jadwal hari dan jam kerja 

Dilakukan pengaturan jam kerja dan hari kerja. Misalkan jam kerja 

dimulai pada pukul 08.00 s/d 17.00 (8 jam kerja efektif) dengan 7 hari kerja 

dalam seminggu. 

 

Gambar 3.11 Tampilan proses penyusunan kalender kerja 

4. Memasukan data proyek ke task sheet 
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Data kegiatan proyek dimasukkan dengan mengetikkannya pada kolom 

task name, waktu kegiatan pada kolom duration. Kemudian dilanjutkan input 

Predecessor (hubungan ketergantuan antar kegiatan). 

 

Gambar 3.12 Tampilan input data dan kegiatan proyek dan hubungan antar item 

5. Merekap kebutuhan sumber daya (resources) 

Dilakukan input sumber daya yang diperlukan untuk proyek baik berupa 

biaya, material, dan pekerja. 

 

 

Gambar 3.13 Tampilan input daftar harga bahan serta daftar upah pekerja 
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6. Pengisian kebutuhan resources pada setiap kegiatan 

Pengisian jumlah kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan di setiap 

kegiatan seperti pekerjan, tukang, mandor, alat berat dan bahan. 

 

Gambar 3.14 Tampilan input resource dari setiap item pekerjaan pada kegiatan 

7. Baseline 

Baseline adalah suatu bentuk perencanaan ( scope, time/schedule, cost ) 

yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagai 

acuan dan perbandingan antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan 

kenyataan di lapangan. 

 

Gambar 3.15 Tampilan menyimpan rencana jadwal dan biaya sebagai baseline 
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8. Menampilkan lintasan kritis 

Salah satu cara menampilkan lintasan kritis adalah klik menu format, lalu 

klik toolbar critical tasks, maka kegiatan-kegiatan yang masuk dalam lintasan 

kritis akan berwarna merah. 

 

Gambar 3.16 Tampilan kegiatan lintasan kritis 


