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ABSTRAK 

Hal penting yang perlu diketahui dalam perencanaan proyek konstruksi untuk dioptomasikan 

adalah segi waktu dan biaya. Dengan mengatur waktu dan biaya yang baik maka pelaksanaan akan 

mendapatkan keuntungan yang besar atau maksimal dan menghindarkan dari adanya biaya denda akibat 

keterlambatan proyek. Untuk itu perlu dilakukan optimasi waktu dan biaya dengan membuat jaringan 

kerja, mencari kegiatan-kegiatan yang kritis dan juga mengitung durasi pelaksanaan proyek serta jumlah 

sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan biaya dan waktu pelaksanan 

proyek dengan variasi  penambahan jam kerja dan penambahan alat berat, mengetahui perubahan biaya 

dan waktu pelaksanaan proyek dengan variasi penambahan alat berat dan tenaga kerja, dan 

membandingkan antara biaya denda dengan biaya penambahan jam kerja (lembur) serta biaya 

penambahan alat berat dan tenaga kerja.  

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data Paket Pembangunan Jalan 

Lingkar Timur UGM Cs. Analisis data Lintasan kritis dan kenaikan biaya akibat dari penambahan jam 

kerja (lembur) didapat dari analisis program Microsoft Project 2010, sedangkan percepatan durasi dan 

kenaikan biaya akibat percepatan durasi didapat dari hasil analisa metode Time Cost trade off. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga penambahan jam lembur, diperoleh biaya 

termurah yaitu pada penambahan lembur 3 jam didapat durasi crashing 112,15 hari dengan biaya sebesar 

Rp. 25.820.868.216,42. Sedangkan untuk penambahan alat didapatkan biaya termurah yaitu pada 

penambahan alat berat akibat durasi dari waktu lembur 3 jam diperoleh durasi crashing sebesar 112,15 

hari dengan biaya Rp 25.573.355.015,33. Untuk biaya mempercepat durasi proyek dengan penambahan 

alat berat lebih efisien dan murah jika dibandingkan dengan penambahan jam lembur kerja dan juga lebih 

murah jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan 

dikenakan denda. 

Kata kunci : Time Cost Trade off, Penjadwalan (Schedulling), Penambahan Jam lembur, Penambahan 

Alat Berat, Biaya, Waktu 
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ABSTRACT 

The important things that need to know when planning the construction project are to optimize the 

time and the cost. To set the good time and the good cost for the implementation will benefit greatly or 

maximum and to avoid the cost of penalties for project delays. It is necessary to optimize the time and cost 

with creating the networking, searching for critical activities, and also calculate the duration of the project 

implementation and a number of resources. The purposes of this research are to know the changes in cost 

and time of the project implementation with a variety of additional work hours, employers, and 

equipments, to know the changes in time and cost of the project implementation with the additional 

variety of equipments and employee,  and to know the comparison between the penalty cost and the 

additional of work hours cost, the additional of equipment cost, and also the additional of employs.   

The data used in this study is from the road construction project of Jalan Lingkar Timur UGM Cs. 

Analysis of the critical path and the cost increase due to work hours additional obtain from the computer 

analysis of Microsoft project 2010, also the acceleration duration and cost increases due to the duration 

acceleration of the results obtains from the analysis method of Time Cost trade off.  

 The results of this study indicate that from the third addition of overtime hours, obtained the 

cheapest cost is the addition of overtime 3 hours obtained duration crashing 112,15 days at a cost of Rp. 

25.936.783.472,97. As for the addition of equipment is obtained the cheapest cost is the addition of heavy 

equipment due to the duration of overtime 3 hours obtained the duration of crashing of 112,15 days at a 

cost of Rp 25.573.355.015,33. To accelerate the duration of the project cost with the addition of 

equipment and employers is efficient and cheap when compared to the addition of work hours, and also 

cheaper than the costs incurred if the project has been delayed and subject fined. 

Key words : Time Cost Trade off, Schedulling, Additional of Work Hours, Additional of Equipments, Cost, 

Time  
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Waktu dan biaya sangat mempengaruhi 

terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu 

proyek. Keberhasilan proyek tercapai dilihat 

dari waktu penyelesaian yang singkat 

dengan biaya yang minimal tanpa 

mengurangi mutu pekerjaan. Pengelolaan 

proyek secara sistematis diperlukan untuk 

memastikan waktu pelaksanaan proyek 

sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih 

cepat sehingga dapat memberikan 

keuntungan dari segi biaya dan waktu, dan 

juga menghindari adanya denda akibat 

keterlambatan pekerjaan. 

Pada perencanaan proyek konstruksi, 

waktu dan biaya sangat penting untuk 

diketahui. Dari waktu dan biaya yang 

optimal maka pelaksanaan proyek bisa 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Untuk bisa mendapatkan hal tersebut maka 

yang harus dilakukan dalam optimasi waktu 

dan biaya adalah membuat jaringan kerja 

proyek (network), mencari kegiatan-

kegiatan yang kritis dan menghitung durasi 

proyek serta mengetahui jumlah sumber 

daya (resourse). 

Pada penelitian ini akan dianalisis 

percepatan waktu proyek pada pelaksanaan 

Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur 

UGM Cs dengan metode penambahan jam 

kerja (lembur) yang bervariasi dari 1 jam 

lembur sampai 3 jam lembur dan 

menentukan perubahan biaya proyek setelah 

dilakukan lembur, dan penambahan alat, 

serta membandingkan antara biaya denda 

dengan perubahan biaya sebelum dan 

sesudah penambahan jam kerja (lembur) 

dan penambahan alat berat menggunakan 

Software Microsoft Project 2010. 

 

 

2. Rumusan Masalah 

a. Berapakah besarnya perubahan waktu 

dan biaya pelaksanaan proyek sesudah 

penambahan jam kerja (lembur) ? 

b. Berapakah besarnya perubahan waktu 

dan biaya pelaksanaan proyek sesudah 

penambahan alat berat ? 

c. Bagaimanakah perbandingan antara 

biaya akibat penambahan jam kerja 

(lembur), biaya akibat penambahan alat 

berat, dan biaya denda ? (lembur), biaya 

akibat penambahan alat berat, dan biaya 

denda ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

a. menganalisis perubahan waktu dan biaya 

pelaksanaan proyek dengan variasi 

penambahan jam kerja (lembur), 

b. menganalisis perubahan waktu dan biaya 

pelaksanaan proyek dengan variasi 

penambahan alat berat, 

c. menganalisis biaya akibat penambahan 

jam kerja (lembur), biaya akibat 

penambahan alat berat, dan biaya akibat 

denda. 

 

4. Manfaat Penelitian 

a. sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan kebijakan pelaksanaan proyek, 

b. sebagai bahan acuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu 

manajemen operasional dan dapat 

digunakan sebagai bahan kajian untuk 

penelitian yang akan datang, 

c. memberikan gambaran dan tambahan 

pengetahuan tentang pengoperasian 

Microsoft Project dalam manajemen 

proyek. 

 

5. Batasan Masalah 

Pengambilan data berasal dari Proyek 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur 

UGM Cs. 

Hari kerja yang berlangsung dalam 

pelaksanaan proyek adalah Senin-

Minggu, dengan jam kerja berkisar 

antara 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. 

perhitungan analisa percepatan waktu 

proyek pada penelitian ini menggunakan 

alternatif yaitu variasi penambahan jam 

kerja (lembur), dan penambahan alat 

untuk mengetahui perubahan waktu dan 

biaya, dan maksimum jam lembur yang 

diperkenankan selama 3 jam 

Perhitungan percepatan durasi atau crash 

duration dengan mencari maksimum 

durasi setiap pekerjaan dan mengambil 
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asumsi crashing sama untuk setiap 

pekerjaan yang dianalisis. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 
Wibowo (2016) dalam penelitiannya 

tentang analisis biaya dan waktu proyek 

konstruksi dengan penambahan jam kerja 

(lembur) dibandingkan dengan penambahan 

tenaga kerja menggunakan metode time cost 

trade off  dengan studi kasus pekerjaan 

peningkatan jalan Siluk-Kretek STA. 

13+000 – 15+900, mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Waktu dan biaya optimum akibat 

penambahan lembur 1 jam didapat pada 

umur proyek 104,98 hari kerja dengan 

total biaya proyek sebesar 

Rp.6.056.110.917,11.  

b. Untuk penambahan lembur 2 jam 

didapat durasi proyek 101,24 hari kerja 

dengan total biaya proyek sebesar 

Rp.6.045.515.615,74, dan untuk 

penambahan lembur 3 jam didapat 

durasi 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 lembur 3 jam dengan 

durasi 97,92 hari dan total biaya proyek 

Rp.6.041.418.149,56. 

c. Waktu dan biaya total akibat 

penambahan tenaga kerja 1 didapat 

durasi proyek 104,98 hari kerja dengan 

total biaya proyek sebesar 

Rp.6.049.998.075,53. Untuk 

penambahan tenaga kerja 2 didapat 

pada durasi proyek 101,24 hari kerja 

dengan total biaya proyek sebesar 

Rp.6.042.355.075,59, untuk 

penambahan tenaga kerja 3 didapat 

durasi 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 tenaga kerja 3 dengan 

durasi 97,92 hari dan total biaya proyek 

Rp.6.032.372.481,17. 

d. 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. 

 

C. LANDASAN TEORI 
1. Manajemen Proyek 

Menurut Widiasanti (2013), 

manajemen diartikan sebagai kemampuan 

untuk memperoleh hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan 

sekelompok orang. Pengertian manajemen 

pada dasarnya mencakup suatu 

metode/teknik atau proses untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu secara sistematik dan 

efektif, melalui tindakan-tindakan 

perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating) dan 

pengendalian (controlling) dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

secara efisien. 

2. Biaya Total 

Biaya total proyek adalah biaya 

langsung ditambah biaya tidak langsung. 

a. Biaya langsung (direct cost) adalah 

biaya – biaya yang langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi di lapangan, dan 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

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.  

 

Penentuan Presentase biaya tidak 

langsung ditentukan berdasarkan hasil 

penelitian dari Jayadewa (2016) berupa 

persamaan sebagai berikut : 
              (  (       )    (  ))    

Dengan : 

x1 = Nilai total proyek, 

x2 = Durasi proyek, 

ɛ = random eror, dan 

y = Prosentase biaya tidak langsung 

3. Hubungan Antara Waktu dan Biaya 
Biaya total proyek sangat bergantung 

dari waktu pelaksanaan proyek. Hubungan 

antara biaya dengan waktu dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Hubungan waktu – 

biaya normal dan dipercepat untuk suatu 

kegiatan (Soeharto, 1997) 

Titik A pada gambar menunjukkan 

kondisi normal, sedangkan titik B 

menunjukkan kondisi dipercepat. Garis 

yang menghubungkan antar titik tersebut 

disebut dengan kurva waktu biaya. Grafik di 

atas memperlihatkan bahwa semakin besar 

penambahan jumlah jam lembur maka akan 

semakin cepat waktu penyelesaian proyek, 

akan tetapi sebagai konsekuensinya maka 

terjadi biaya tambahan yang harus 

dikeluarkan akan semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Grafik Hubungan antara 

waktu dengan biaya total, biaya langsung, dan 

biaya tak langsung 

Grafik di atas 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. 

 

4. Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (Time 

Cost Trade Off) 
Di dalam analisa Time 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.  Ada beberapa macam 

cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan percepatan penyeleseian 

waktu proyek. Cara-cara tersebut antara lain 

: 

a. Penambahan jumlah jam kerja (kerja 

lembur), 

b. Penambahan tenaga kerja, 

c. Pergantian atau penambahan peralatan, 

d. Pemilihan sumber daya manusia yang 

berkualitas, dan 

e. Penggunaan metode konstruksi yang 

efektif. 

Cara-cara tersebut dapat dilaksanakan 

secara terpisah maupun kombinasi, misalnya 

kombinasi penambahan jam kerja sekaligus 

penambahan jumlah alat berat dan tenaga 

kerja, biasa disebut giliran (shift), dimana 

unit pekerja untuk pagi sampai sore berbeda 

dengan dengan unit pekerja untuk sore 

sampai malam. 

5. Produktivitas Alat Berat dan Tenaga Kerja 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No.11-PRT-M-2013 produktivitas 

dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

output (hasil produksi) terhadap input 

(komponen produksi: tenaga kerja, bahan, 

peralatan, dan waktu). Jadi dalam analisis 

produktivitas dapat dinyatakan sebagai 

rasio antara output terhadap input dan 

waktu (jam atau hari). Bila input dan waktu 

kecil maka output semakin besar sehingga 

produktivitas semakin tinggi.  

 

6. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja 

(Lembur) 

Penambahan jam kerja (lembur) bisa 

dilakukan dengan melakukan penambahan 1 

jam, 2 jam, dan 3 jam sesuai dengan waktu 

penambahan yang diinginkan. Biasanya 

waktu kerja normal pekerja adalah 7 jam 

(dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 

16.00 dengan satu jam istirahat), kemudian 

jam lembur dilakukan setelah jam kerja 

normal selesai. Semakin besar penambahan 

jam lembur dapat menimbulkan penurunan 

produktivitas, indikasi dari penurunan 

produktivitas pekerja terhadap penambahan 

jam kerja (lembur) dapat dilihat pada tabel 1 

dibawah ini. 

Dari uraian di atas dapat ditulis 

sebagai berikut ini: 

a. Produktivitas harian 

= 
      

            
 

b. Produktivitas tiap jam 
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  = 
                   

               
 

c. Produktivitas harian sesudah crash 

= (Jam kerja perhari × Produktivitas tiap 

jam) + (a × b × Produktivitas tiap jam) 

Dengan: 

a = lama penambahan jam kerja (lembur) 

b = koefisien penurunan produktivitas 

akibat penambahan jam kerja (lembur) 

Nilai koefisien penurunan produktivitas 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Koefisien Penurunan Produktivitas 

Jam 

Lembur 

Penurunan 

Indeks 

Produktivitas 

Prestasi 

Kerja 

(%) 

1 jam 0,1 90 

2 jam 0,2 80 

3 jam 0,3 70 

 

d. Crashduration 

 = 
      

                               
 

4. Pelaksanaan penambahan Tenaga Kerja   dan 

Alat Berat 

Dalam penambahan jumlah tenaga 

kerja yang perlu diperhatikan adalah ruang 

kerja yang tersedi 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. Selain itu, harus 

diimbangi pengawasan karena ruang kerja 

yang sesak dan pengawasan yang kurang 

akan menurunkan produktivitas pekerja.  
Perhitungan untuk penambahan alat 

berat dan tenaga kerja dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Perhitungan penambahan tenaga kerja 

Ptk = (durasi normal x keb. Tenaga) / 

durasi percepatan 

b. Perhitungan penambahan alat berat 

Pab = (durasi normal x keb. alat) / durasi 

percepatan 

Keterangan : 

Ptk = Penambahan tenaga kerja (orang/jam) 

Pab = Penambahan alat berat (unit/jam) 

5. Biaya Penambahan Alat Berat dan Tenaga 

Kerja (Crash Cost) 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 

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. 

Perhitungan untuk biaya tambahan 

pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut 

ini: 

a. Biaya normal tenaga kerja dan alat 

perhari 

= Biaya Normal x keb. resource  x Jam 

kerja    

b. Biaya total pekerjaan 

= (Biaya total resource x durasi) + (Ʃ 

biaya material)  

c. Biaya lembur tenaga kerja 

Lembur 1 jam = Biaya normal x 1,5  

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

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

Keterangan  :  

bn   = biaya normal (Rp) 

bl  = biaya lembur (Rp) 

d. Biaya lembur alat berat 

Lembur 1 jam = Biaya normal + (0,5 x 

(bo+bpo))  

Lembur 2 jam = Lembur 1 jam + Biaya 

normal + (1,0 x 

(bo+bpo))   

Lembur 3 jam = Lembur 2 jam + Biaya 

normal + (1,0 x 

(bo+bpo))   

Keterangan  :  

bo  = biaya operator (Rp) 

bpo  = biaya pembantu operator (Rp) 

e. Crash cost pekerja perhari  

= (Biaya total resource x durasi 

crashing) + (Ʃ biaya material)  

f. Cost slope  

= Crash Cost – Normal Cost Durasi 

Normal – Durasi Crash 

 

6. 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: 

Total denda = total waktu akibat 

keterlambatan × denda perhari 

akibat keterlambatan   
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Dengan: Denda perhari akibat keterlambatan 

sebesar 1%o dari nilai kontrak. 

 

7. Program Microsoft Project 

Microsoft Project merupakan progam 

aplikasi pengolah data administrasi yang 

digunakan untuk melakukan perencanaan, 

pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan 

data dari suatu proyek. Kemudahan 

penggunaan dan keleluasaan lembar kerja 

serta cakupan unsur – unsur proyek 

menjadikan software ini sangat mendukung 

proses administrasi sebuah proyek. 

Microsoft Project merupakan unsur – 

unsur manajemen proyek yang sempurna 

dengan memadukan kemudahan pengguna, 

kemampuan, dan fleksibel sehingga 

penggunanya dapat mengatur proyek lebih 

efisien dan efektif. Pengelolaan proyek 

konstruksi membutuhkan waktu yang 

panjang dan ketelitian yang tinggi. Microsoft 

Project dapat menunjang dan membantu 

tugas pengelolaan sebuah proyek konstruksi 

sehingga menghasilkan suatu data yang 

akurat. 

Tujuan penjadwalan dalam Microsoft Project 

adalah : 

a. Mengetahui durasi kerja proyek, 

b. Membuat durasi optimum, 

c. Mengendalikan jadwal yang dibuat, dan 

d. Mengalokasikan sumber daya 

(Resources) yang digunakan. 

Komponen yang di butuhkan pada jadwal 

adalah : 

a. Kegiatan (rincian tugas, tugas utama), 

b. Durasi kerja untuk tiap kegiatan, 

c. Hubungan kerja tiap kegiatan, dan 

d. Resources (tenaga kerja pekerja dan 

bahan).   

 

D. METODELOGI PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Paket 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur Ugm 

Cs, D.I. Yogyakarta. 

2. Tahapan Penelitian 

Suatu penelitian harus dilakukan secara 

sistematis dengan urutan yang jelas dan 

teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Tahapan penelitian 

secara skematis dalam bentuk diagram air 

dapat lihat pada Gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan alir penlitian 

 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Data Penelitian 

Data  umum  dari  Paket Pembangunan 

Jalan Lingkar Timur UGM Cs, Provinsi D.I. 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Pemilik Proyek : A 

Konsultan Supervisi : PT. B 

Kontraktor  : PT. C 

Anggaran  : Rp 26.509.993.707,56 

Waktu pelaksanaan  : 189 Hari kerja 

Tanggal pekerjaan dimulai : 20 Mei. 2016 

Tanggal pekerjaan selesai : 25 September. 

2016 

 

2. Daftar Kegiatan-Kegiatan Kritis 
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Daftar kegiatan – kegiatan kritis pada 

kondisi normal dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Daftar Kegiatan Kritis yang 

memiliki resource alat berat dan tenaga kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penerapan Metode Time Cost Trade Off 

Di dalam analisis Time 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. Penerapan metode Time 

Cost trade off  dalam penelitian ini 

dilakukan dengan dua cara untuk 

mempercepat penyelesaian waktu proyek 

diantaranya : 

1. Penambahan jam kerja atau waktu 

lembur selama 1 – 3 Jam. 

2. Penambahan alat berat dan tenaga kerja 

dengan durasi percepatan yang 

berdasarkan terhadap waktu lembur. 

 

a. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur)  

Salah satu contoh perhitungan untuk analisis 

kebutuhan alat berat dan tenaga kerja adalah 

sebagai berikut : 

 

Nama pekerjaan     : Timbunan Pilihan 

Durasi pekerjaan    : 21 Hari  

Jam kerja                :7 jam/hari 

Volume Pekerjaan  : 8275.65 m 

 

1) Analisa Biaya Lembur 

1. Alat Berat 

Biaya lembur perhari : 

lembur 1 jam (L1) =  bn + 0,5 x (bo + bpo) 

lembur 2 jam (L2) =  L1+ bn + 1,0 x (bo+bpo) 

lembur 3 jam (L3) =  L2 + bn + 1,0 x (bo+bpo) 

Keterangan : 

bo = Biaya operator (Rp / jam) 

bpo = Biaya pembantu operator (Rp / jam) 

bn = Biaya normal alat (Rp / jam) 

 

2. Tenaga Kerja 
Biaya lembur perhari : 

lembur 1 jam (L1) =  1,5  bn  

lembur 2 jam (L2) =  L1 + 2,0  bn  

lembur 3 jam (L3) =  L2 + 2,0  bn 

 

Untuk lebih detail besarnya biaya normal 

dan biaya lembur dari alat berat dan tenaga kerja 

pada item pekerjaan lintasan kritis dapat dilihat 

pada Tabel 3 dan Tabel 4 sebagai berikut :  

Tabel 3.  Biaya normal tenaga kerja dan alat 

berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Biaya lembur tenaga kerja dan alat berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 Seminar Tugas Akhir (20130110058) 

Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi 

 

 

 

 

2) Analisa Durasi Percepatan 

Produktivitas kerja lembur untuk 1 jam per 

hari diperhitungkan sebesar 90%, 2 jam per hari 

diperhitungkan sebesar 80%, dan 3 jam per hari 

diperhitungkan sebesar 70% dari produktivitas 

normal. Penurunan produktifitas untuk kerja 

lembur ini disebabkan oleh kelelahan operator 

dan pembantu operator, keterbatasan pandangan 

pada malam hari, serta keadaan cuaca yang 

dingin. 

Untuk menghitung durasi percepatan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

                
                

(           )  (∑                 )
 

Keterangan : 

k  = kebutuhan alat (unit/jam) 

Pa = produktivitas alat (m3/jam) 

jk = jam kerja perhari 

jl = jam lembur 

pp = penurunan produktivitas 

Produktivitas alat:  

Excavator                = 18,750 m3/jam 

Dump Truck 4 m3   = 12,073 m3/jam 

 

Kebutuhan alat: 

Excavator               = 0,5407 unit/jam 

Dump Truck 4 m3  = 0,8398 unit/jam 

Durasi Percepatan (Dp) lembur 1 jam : 

 

  
            

(                    ) (                       )
   

  62,03 hari 
Durasi Percepatan (Dp) lembur 2 jam : 

 

 
            

(                 )  (    (       )               )
  

  56,32 hari 

 

Durasi Percepatan (Dp) lembur 3 jam : 

 

 
            

(               )  (  (            )               )
   

  52,13 hari 
 

Hasil dari pengolahan Microsoft Project dapat 

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan durasi crashing Microsift 

Project 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Analisa Biaya Percepatan 

Kondisi Normal 

 

Biaya resource (Brj) : 

Pekerja                   = Rp. 8.423,04     /jam 

Mandor                   = Rp. 12.831,44   /jam 

Excavator               = Rp. 154.853,83 /jam 

Dump Truck, 4 m3 = Rp. 216.265,81 /jam 

Alat Bantu 1      = 100,00 

Biaya resource perhari (Brh) : 

                                                               
Contoh : 

Brh Pekerja = 7  3.2443  8,423.04 

        = Rp. 191.286,76 / hari 

Biaya total resource harian (Btrh) : 

Btrh = ∑Brh  

= (Pekerja + Mandor + Excavator + Dump 

Truck, 4 m3) 

= 191.286,76 + 48.566,85 + 586.119,91 + 

1.271.268,15 

= Rp. 2.097.241,66 / hari 
Biaya total resource (Btr) : 

Btr = (Btrh  durasi) + Bahan Pilihan + Alat 

Penyiraman + alat bantu 

       = (Rp. 2.097.241,66 / hari  70 hari) + Rp. 

496.780,00 

= Rp. 147.303.696,01 

Untuk perhitungan lembur 1 sampai 3 jam, 

langkahnya sama dengan data durasi 

dan biaya resource yang berbeda 
`Tabel 6. Hasil perhitungan analisis biaya 

percepatan pada Microssoft Project 2010 dengan 

waktu lembur 1 jam 
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Tabel 7. Hasil perhitungan analisis biaya 

percepatan pada Microssoft Project 2010 dengan 

waktu lembur 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 Hasil perhitungan analisis biaya 

percepatan pada Microssoft Project 2010 dengan 

waktu lembur 3 jam 

 

 

 

 

 

 

 

4) Analisis Cost Variance, Cost Slope, dan 

Duration Variance 

Cost variance = Biaya Percepatan – Biaya Normal 

Cost slope = Cost variance  Duration variance 

 

Tabel 9. Hasil perhitungan cost slope pada 

Microsoft Project 2010 dengan waktu lembur 1 

jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil perhitungan cost slope pada 

Microsoft Project 2010 dengan waktu lembur 2 

jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Hasil perhitungan cost slope pada 

Microsoft Project 2010 dengan waktu lembur 3 

jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Analisis Biaya Total Proyek 

Dalam menentukan analisis biaya-biaya 

tersebut, hal yang harus dilakukan ialah : 
a. Menentukan biaya tidak langsung 

Penentuan biaya tidak langsung berdasarkan 

hasil dari penelitian oleh Odik Fajrin Jayadewa 

(2016). Berdasarkan persamaan sebagai 

berikut : 
              (  (       )    (  ))     

dengan : 

x1 = Rp. 26.509.993.707,56 

x2 = 189 hari 
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ε   = random error 

                (  (       )    (  ))     

                (  (                 

     )    (   ))     

                  

Biaya tidak langsung  = y  x1 

= 8,69 %  Rp. 26.509.993.707,56 

= Rp. 2.303.720.469,10 

Menentukan biaya langsung 

Biaya langsung = Nilai total proyek – biaya tidak 

langsung 

Biaya langsung = Rp. 26.5909.993.707,56  Rp. 

2.303.720.469,10 

 = Rp. 24.206.273.238,46 

b. Menentukan biaya total 

Total biaya = biaya langsung +  biaya tidak 

langsung 

Total biaya = Rp. 24.206.273.238,46 + Rp. 

2.303.720.469,10 

   = Rp. 26.509.993.707,56 

Tabel 12. Hasil perhitungan total biaya untuk 

waktu lembur 1 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Hasil perhitungan total biaya untuk 

waktu lembur 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14. Hasil perhitungan total biaya untuk 

waktu lembur 3 jam 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penambahan Alat Berat 

Salah satu contoh perhitungan untuk 

analisis kebutuhan alat berat dan tenaga kerja 

adalah sebagai berikut : 

Nama pekerjaan  : Galian untuk Selokan 

dan Drainase Saluran 

Air  

Volume Pekerjaan : 4.967,8 m
3
  

1. Durasi akibat lembur 1 jam, yaitu 62,03 hari 

2. Durasi akibat lembur 2 jam, yaitu 56,32 hari 

3. Durasi akibat lembur 3 jam, yaitu 52,13 hari 

Kebutuhan alat : 

Pekerja                   = 3,2443  unit/jam 

Mandor
                             

= 0,5407  unit/jam 

Excavator
                       

= 0,5407  unit/jam 

Dump Truck, 4 m3 = 0,8398  unit/jam 

Biaya resource (Brj) : 

Pekerja                   = Rp. 8.423,04     /jam 

Mandor                   = Rp. 12.831,44   /jam 

Excavator               = Rp. 154.853,83 /jam 

Dump Truck, 4 m3 = Rp. 216.265,81 /jam 

Alat Bantu 1       = Rp. 100,00        

1. Durasi percepatan akibat lembur 
Durasi percepatan akibat waktu lembur ini 

digunakan untuk perhitungan penambahan alat 

berat dan tenaga kerja. Salah satu contoh durasi 

percepatan yang akan digunakan untuk 

perhitungan penambahan alat berat dan tenaga 

kerja adalah sebagai berikut: 

Nama pekerjaan : Timbunan Pilihan 

1. Durasi akibat lembur 1 jam, yaitu 62,03 hari 

2. Durasi akibat lembur 2 jam, yaitu 56,32 hari 

3. Durasi akibat lembur 3 jam, yaitu 52,13 hari 

2. Analisis penambahan alat berat dan 

tenaga kerja 



 12 Seminar Tugas Akhir (20130110058) 

Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi 

 

Penambahan alat dan tenaga kerja = (durasi 

normal  keb. alat) / durasi percepatan 

Contoh : 

Lembur 1 jam 

Pekerja       = (70 3,2443 ) / 62,03 

                   = 3,6612 unit/jam ≈ 25,6284 

unit/hari 

Lembur 2 jam 

Pekerja  = (70  3,2443 ) / 56,32 

  = 4,0324 unit/jam ≈ 28,2268 unit/hari 

Lembur 3 jam 

Pekerja  = (70  3,2443 ) / 52,13 

  =4,3565 unit/jam ≈ 30,4955 unit/hari 

 

Tabel 15. Hasil penambahan alat berat dan 

tenaga kerja pada jenis pekerjaan timbunan 

pilihan 

 

 

 

 

3. Analisis biaya penambahan alat berat 

Kebutuhan resource (kr): 

Pekerja                    = 3,2443 unit/jam 

Mandor                   = 0,5407 unit/jam 

Excavator      = 0,5407 unit/jam 

Dump Truck, 4 m3 = 0,8398 unit/jam 

Alat Bantu               = 4.967,80 ls  

Biaya resource perhari (Brh): 

  
                                                                     

Brh Pekerja            = 7  3,2443  8.423,04 

             = Rp. 191.286,76  / hari 

Brh Mandor            = 7  0,5407  12.831,44      

             = Rp. 48.566,85  / hari 

Brh Excavator            = 7  0,5407  

154.853,83 

             = Rp. 586.119,91 /hari 

Brh Dump Truck, 4 m3 = 7  0,8398  

216.265,81        

             = Rp. 1.271.268.15 / hari 

Biaya total resource harian (Btrh) : 

Btrh = ∑Brh  

= (Pekerja + Mandor + Excavator + 

Dump Truck, 4 m3 ) 

= 191.286,76 + 48.566,85 + 586.119,91 

+ 1.271.268,15 

=  Rp. 2.097.241,66 / hari 
Tabel 16. Hasil analisis total biaya terhadap 

durasi dari waktu lembur 1 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17. Hasil analisis total biaya terhadap 

durasi dari waktu lembur 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18. Hasil analisis total biaya terhadap 

durasi dari waktu lembur 3 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Cost variance, Cost slope, dan 

Duration variance 

Tabel 19. Hasil perhitungan duration variance, 

cost variance, cost slope terhadap durasi dari 

waktu lembur 1 jam 
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Tabel 20. Hasil perhitungan duration variance, 

cost variance, cost slope terhadap durasi dari 

waktu lembur 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21. Hasil perhitungan duration variance, 

cost variance, cost slope terhadap durasi dari 

waktu lembur 3 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analisis biaya total proyek 
1. Menentukan biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung = Rp. 2.303.720.469,10 
Biaya tidak langsung akibat percepatan (Kode 

PBJ)  : 

Lembur 1 jam = (Rp. 2.303.720.469,10 / 189) 

 188,203   

  = Rp. 2.294.000.129,57 

Lembur 2 jam = (Rp. 2.303.720.469,10 / 189) 

 187,632 

    = Rp. 2.287.048.162,60 

Lembur 3 jam = (Rp. 2.303.720.469,10 / 189) 

 187,213   

  = Rp. 2.281.935.878,38 

2. Menentukan biaya langsung 

Biaya langsung = Rp. 24.206.273.238,46 

Untuk mencari biaya langsung akibat 

percepatan (Kode PBJ)  selanjutnya adalah 

sebagai berikut : 

Lembur 1 jam = Rp. 24.206.273.238,46 + (-

Rp. 5.489,86) 

                          = Rp. 24.206.267.748,60  
Lembur 2 jam    = Rp. 24.206.273.238,46 + (-

Rp. -7.954,18) 

                             = Rp. 24.206.265.284,27 

Lembur 3 jam    = Rp. 24.206.273.238,46 + (- 

Rp. 9.399,88) 

    = Rp. 24.206.263.838,58  
3. Menentukan total biaya 

Total biaya = Rp. 24.206.273.238,46 + Rp. 

2.303.720.469,10 

 = Rp. 26.509.993.707,56 
 

Tabel 22. Hasil perhitungan total biaya  terhadap 

durasi dari waktu lembur selama 1  jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 23. Hasil perhitungan total biaya  terhadap 

durasi waktu lembur selama 2  jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 24. Hasil perhitungan total biaya  terhadap 

durasi waktu lembur selama 3  jam 
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c. Perhitungan biaya denda akibat 

keterlambatan 

Dapat dihitung dengan rumus dibawah ini : 

Total denda = total hari keterlambatan × denda 

perhari   
Denda perhari sebesar 1

 o
/oo  ( satu permil ) 

dari nilai kontrak 

c. Perbandingan antara penambahan jam 

kerja dengan alat berat 
Tabel 25. Perbandingan biaya normal dengan 

biaya penambahan alat 

No 
Penambahan 

alat 
Durasi Biaya 

1 Normal 189 26,509,993,707.56 
2 1 154.71 26,092,124,928.24 
3 2 130.18 25,793,175,006.74 
4 3 112.15 25,573,355,015.33 

Tabel 26. Perbandingan biaya normal dengan 

biaya penambahan jam kerja (lembur) 
No Lembur Durasi Biaya 

1 Normal 189 26,509,993,707.56 
2 1   154.71  26,143,714,514.67 
3 2   130.18  25,936,783,472.97 
4 3   112.15  25,820,868,216.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik perbandingan antara titik 

biaya normal dengan biaya penambahan alat 

dan tenaga kerja dan penambahan jam lembur 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil dari analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur UGM Cs, 

dengan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Waktu dan biaya proyek pada kondisi 

normal dengan durasi 189 hari dan biaya 

sebesar Rp 26.509.993.707,56, setelah 

penambahan 1 jam kerja lembur didapat 

durasi crashing sebesar 154,71 hari dengan 

biaya sebesar Rp. 26.143.714.514,67. Pada 

penambahan 2 jam kerja lembur didapat 

durasi crashing sebesar 130,18 hari dengan 

biaya sebesar Rp. 25.936.783.472,97, dan 

pada penambahan 3 jam kerja lembur 

didapat durasi crashing sebesar 112,15 hari 

dengan biaya sebesar Rp. 

25.820.868.216,42. 

b. Pada penambahan alat berat dengan 

menggunakan durasi 1 jam kerja lembur 

didapat durasi crashing sebesar 154,71 hari 

dengan biaya Rp 26.092.124.928,24. Pada 

penambahan alat berat dengan 

menggunakan durasi 2 jam kerja lembur 

didapat durasi crashing sebesar 130,18 hari 

dengan biaya Rp 25.793.175.006,74, dan 

pada penambahan alat berat dengan 

menggunakan durasi 3 jam kerja lembur 

didapat durasi crashing sebesar 112,15 hari 

dengan biaya Rp 25.573.355.015,33. 

c. Untuk biaya mempercepat durasi proyek 

dengan penambahan alat berat lebih efisien 

dan murah jika dibandingkan dengan 

penambahan jam lembur kerja dan juga 

lebih murah jika dibandingkan dengan biaya 

yang dikeluarkan apabila proyek mengalami 

keterlambatan dan dikenakan denda. 
 

2. Saran 

a. Pengecekan terhadap durasi dengan teliti 

secara berkala untuk setiap item 

pekerjaan. 

b. Untuk mendapatkan hasil yang lebih 

akurat harus dilakukan analisis secara 

cermat dan lebih teliti dalam penysunan 

hubungan antar pekerjaan dalam 

Microsoft Project 2010. 

c. Penyusunan hubungan antar pekerjaan 

hendaknya mendekati keadaan yang 

terjadi dilapangan agar hasil analisis 

dapat diterapkan dilapangan. 

d. Setelah didapat hasil analisis dari 

Microsoft Project 2010 dilakukan 
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pengecekan ulang analisis menggunakan 

software lain seperti Microsoft Excel 

agar hasil yang didapat lebih akurat. 
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