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Abstrak. Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Tolak 

ukur keberhasilan proyek biasanya dapat dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang 

minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan proyek 

konstruksi yang efektif dan efisien yaitu dengan melakukan perbandingan biaya konstruksi dalam 

penambahan jam kerja (lembur) untuk mempersingkat waktu pekerjaan yang akan dibandingkan dengan 

penambahan tenaga kerja. Dalam kasus ini, salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan metode 

Crashing dengan bantuan Aplikasi Microsoft Project 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk penambahan jam kerja (lembur) selama 1 jam lebih rendah dari harga normal yaitu Rp. 

121.268.656.059,86 dengan percepatan durasi 562,6 hari,  untuk biaya penambahan jam kerja (lembur) 

selama 2 jam adalah Rp. 121.159.936.269,39 dengan percepatan durasi 465,7 hari, untuk biaya penambahan 

jam kerja (lembur) selama 3 jam adalah Rp. 121.225.978.636,42 dengan percepatan durasi 394,4 hari. 

Sementara untuk penambahan tenaga/ alat berat selama 1 jam biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 

120.881.683.631,41 dengan durasi 562,6 hari, dan untuk penambahan tenaga/ alat berat selama 2 jam biaya 

yang dikeluarkan adalah Rp. 119.594.140.758,65 dengan durasi 465,7 hari, dan biaya untuk penambahan 

tenaga/ alat berat selama 3 jam adalah Rp. 118.648.459.377,77 dengan durasi percepatan 394,4 hari. Biaya 

– biaya yang mungkin dikeluarkan tersebut jauh dibawah biaya normal Rp. 122.691.253.021,00 dengan 

durasi 698 hari.  

 

Kata kunci : Time Cost Trade off, Microsoft Project 2010, Penambahan Jam lembur, Penambahan Alat 

Berat dan Tenaga Kerja, Biaya, Waktu 

Abstract. Time and cost greatly affect the success and failure of a project. Project performance benchmarks 

can usually be seen from a short turnaround time with minimal cost without leaving the quality of the work. 

The way that can be done to produce an effective and efficient construction project is by doing a comparison 

of construction costs in the addition of working hours (overtime) to shorten the work time to be compared 

with the addition of labor. In this case, one of the most commonly used methods is the Crashing method 

with the help of Microsoft Project 2010. The results show that the cost incurred for additional hours 

(overtime) for 1 hour is lower than the normal price of Rp. 121.268.656.059,86 with an acceleration of 

562.6 days duration, for the cost of additional working hours (overtime) for 2 hours is Rp. 

121.159.936.269,39 with acceleration of 465,7 day duration, for the cost of adding work hours (overtime) 

for 3 hours is Rp. 121.225.978.636,42 with acceleration of 394.4 days duration. While for the addition of 

power / heavy equipment for 1 hour the cost incurred is Rp. 120.881.683.631,41 with duration 562,6 day, 

and for the addition of power / heavy equipment for 2 hours cost incurred is Rp. 119.594.140.758,65 with 

465,7 day duration, and the cost for adding power / heavy equipment for 3 hours is Rp. 118,648,459,377.77 

with acceleration time of 394.4 days. The costs may be far below the normal cost of Rp. 122.691.253.021,00 

with 698 days duration. 

 

Keywords: Time Cost Trade off, Microsoft Project 2010, Additional Hours Overtime, Addition of Heavy 

Equipment and Labor, Cost, Time 



2 
 

 

1.  Pendahuluan 
Pelaksanaan suatu proyek kontruksi 

merupakan salah satu dari rangkaian sebuah 

pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut 

menyatu dengan pekerjaan lainnya. Dalam 

pekerjaan proyek kontruksi yang besar pasti 

membutuhkan waktu dan biaya agar proyek 

tersebut bisa berjalan lancar atau tidaknya. Dan 

keberhasilan dan kegagalan suatu proyek 

pekerjaan sangat berpengaruh terhadap biaya 

dan waktu. Keberhasilan suatu proyek bisa 

dikatakan berhasil bisa dilihiat dari 

penyelesaian pekerjaan yang singkat dan 

pengeluaran biaya bisa sedikit mungkin. 

Kegagalan suatu proyek bisa terjadi kerena 

pengerjaan pekerjaan yang lama dan anggaran 

yang dikeluarkan terlalu jauh dari perencanaan. 

Pada suatu proyek pekerjaan yang besar dan 

rumit ini harus diperlukan adanya sumber daya 

yang besar agar nantinya proyek kontruksi ini 

bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan 

lancar sesuai apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pada dasarnya proyek yang besar 

ini dibutuhkan biaya yang cukup besar, jumlah 

tenaga pekerja yang besar dan waktu. Jika 

proyek ini bisa berjalan dengan lancar maka 

kebutuhan jumlah tenaga kerja, biaya dan 

waktu harus sesuai yang direncanakan. Jika hal 

tersebut dapat teratasi maka akan ada dampak 

baik untuk proyek tersebut.  

Pada suatu perencanaan proyek 

kontruksi, efiesiensi biaya dan waktu sangatlah 

penting untuk direncanakan. Dari segi waktu 

dan biaya yang efisien maka kontraktor bisa 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Untuk bisa mendapatkan hal tersebut maka 

dilakukan dalam efisiensi biaya dan waktu 

yaitu dengan membuat jaringan kerja proyek 

(network), untuk mencari kegiatan-kegiatan 

yang kritis dan menghitung durasi proyek serta 

mengetahui jumlah sumber daya yang ada 

(resources). 

Penelitian ini membahas analisis 

percepatan waktu dan biaya poyek pelaksanaan 

“Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-

Malang Zona 2 STA 13+725 – 15+575” dengan 

penambahan jumlah jam kerja (lembur) pada 

proyek ini yang bervariasi mulai dari 1 jam 

kerja lembur hingga 3 jam kerja lembur dan 

menentukan penambahan jumlah pekerja serta 

menentukan jumlah biaya setalah dilakukannya 

jam kerja lembur. Serta membandingkan 

jumlah biaya sebelum adanya jam kerja lembur 

dan sesudah penambahan jam kerja lembur dan 

penambahan jumlah tenaga kerja dengan 

menggunakan progam Microsoft Project 2010. 

 

2. Landasan Teori 

Bahwa untuk mempercepat waktu 

penyelesaian proyek adalah suatu usaha 

menyelesaikan kegiatan proyek lebih awal dari 

waktu penyelesaian keadaan normal. Jadwal 

proyek bisa dipercepat dengan berbagai 

pertimbangan dari pihak proyek. Proses untuk 

mempercepat waktu tersebut disebut dengan 

crash progam (Novitasari, 2014). Setiap 

penjadwalan proyek, aspek biaya yang 

diperhitungkan dengan membuat hubungan 

antara waktu dan biaya dalam setiap aktivitas 

proyek. Untuk kondisi ini dibutuhkan 

percepatan waktu pelaksanaan maka waktu 

yang bersifat minimum dengan maksimum 

biaya yang mungkin, yaitu disebut crash 

progam (Arvianto dkk., 2017) 

 

Penelitian Terdahulu tentang Time Cost 

Trade  

Muhammad Faishal Abdullah (2017), 

dalam penelitiannya mengenai analisis waktu 

dan biaya pada proyek kontruksi dengan 

penambahan jam kerja (lembur) dengan 

menggunakan Metode Time Cost Trade Off 

pada proyek pembangunan struktur Gedung 

Apartemen Mustika Golf Residence-Bekasi, 

dapat diambil kesimpilan sebagai berikut :  

1. Waktu dan biaya optimum akibat 

penambahan lembur 1 jam pada umur 

proyek 90 hari kerja dengan biaya total 

sebesar Rp18.176.472.069,19 sedangkan 

untuk penambahan lembur 2 jam pada umur 

proyek 80 hari kerja dengan biaya total 

sebesar Rp18.113.446.700,39 dan untuk 

penambahan lembur 3 jam pada umur 

proyek 72 hari kerja dengan biaya total 

sebesar Rp18.083.300.978,16. Dari ketiga 

penambahan jam lembur didapatkan biaya 

termurah yaitu pada penambahan jam 
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lembur 3 dengan biaya total 

Rp18.083.300.978,16. 

2. Waktu dan biaya akibat penambahan tenaga 

kerja 1 pada umur proyek 90 hari kerja 

dengan biaya total sebesar 

Rp18.129.823.970,20 sedangkan untuk 

penambahan tenaga kerja 2 pada umur 

proyek 80 hari kerja dengan biaya total 

Rp17.986.165.447,89 dan untuk 

penambahan tenaga kerja 3 pada umur 

proyek 72 hari kerja dengan biaya total 

sebesar Rp17.880.165.447,89. Dari ketiga 

penambahan tenaga kerja didapatkan biaya 

termurah yaitu pada penambahan tenaga 

kerja 3 dengan biaya total 

Rp17.880.165.447,89. 

 

Sanjoyo (2016), dalam penelitiannya 

mengenai analisis waktu dan biaya proyek 

kontruksi dengan penambahan jam kerja 

(lembur) dengan dibandingkan dengan 

penambahan tenaga kerja dengan Metode Time 

Cost Trade Off pada proyek pembangunan 

struktur Rumah Susun TNI Wilayah Jawa 

Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Waktu dan biaya total proyek pada 

penambahan 1 jam kerja lembur dengan 

durasi crashing 112 hari dengan biaya 

Rp5.203.606.590, untuk penambahan 2 

jam kerja lembur dengan durasi crashing 

106 hari dengan biaya Rp5.226.445.347 

dan untuk penambahan 3 jam kerja lembur 

dengan durasi crashing 101 hari dengan 

biaya Rp5.267.571.223. 

2. Waktu dan biaya total proyek pada 

penambahan tenaga kerja 1 dengan durasi 

crashing 112 hari dengan biaya 

Rp5.158.777.590, untuk penambahan 

tenaga kerja 2 dengan durasi 106 hari 

dengan biaya Rp5.134.100.859 dan untuk 

penambahan tenaga kerja 3 dengan durasi 

crashing 101 hari dengan biaya 

Rp5.118.298.998. 

 

Sugi Suryanto (2017), dalam penelitiannya 

mengenai analisis waktu dan biaya pada proyek 

pembangunan Gedung Inspektorat Kota 

Yogyakarta dengan penambahan jam kerja 

(lembur) dan penambahan tenaga kerja, serta 

membandingkan biaya akibat lembur dan 

akibat penambahan tenaga kerja. Dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Data yang didapatkan dari hasil penelitian 

normal proyek yaitu 66 hari dengan biaya 

Rp1.317.998.272,00 didapatkan hasil pada 

penambahan 1 jam kerja dengan durasi 

crashing 58,49 hari dengan biaya 

Rp1.296.235.581,00, untuk penambahan 2 

jam kerja didapatkan durasi crashing 53,10 

hari dengan biaya Rp1.287.209.705,00, dan 

untuk penambahan 3 jam kerja didapatkan 

durasi crashing 49,17 hari dengan biaya 

Rp1.283.510.383,00. 

2. Untuk penambahan 1 tenaga kerja diperoleh 

durasi crashing 58,49 hari dengan biaya 

Rp1.289.356.579,00, untuk penambahan 2 

tenaga kerja diperoleh durasi crashing 

53,10 hari dengan biaya 

Rp1.268.627.549,00, dan untuk 

penambahan 3 tenaga kerja diperoleh durasi 

crashing 49,17 hari dengan biaya 

Rp1.253.927.196,00. 

 

Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah 

merencanakan, membuat organisasi, 

memimpin serta mengandalikan sumber daya 

perusahaan untuk mencapai sasaran jangka 

pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi 

untuk manajemen proyek dengan 

menggunakan pendekatan sistem dan hierarki 

(arus kegiatan) vertikal dan horizontal 

(Soeharto 1999). Manajemen kontruksi adalah 

ilmu pengetahuan yang memerlukan aspek 

manajemen yang memiliki kinerja, ketelitian, 

ketepatan dan keamanan yang tinggi agar 

memperoleh hasil yang optimal. Agar dapat 

mengelola suatu kegiatan yang mempunyai 

skala tersendiri dan mampu menguasai prinsip 

dasar manajemen. Dan bertujuan untuk 

mencapai sasaran yang dicapai dalam waktu, 

optimasi biaya, mutu serta keselamatan kerja. 

(Abrar Husen 2013). Manajemen Proyek 

mempunyai beberapa unsur-unsur sebagai 

berikut : 
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1) Perencanaan (Planning) 

Pada kegiatan ini harus dilakukan dengan 

cermat, terpadu, lengkap, dan dengan 

tingkat kesalahan minimal. Perencanaan 

harus selalu disempurnakan dengan cara 

iteratif agar pekembangan dan perubahan 

yang terjadi untuk ke proses selanjutnya. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Untuk kegiatan ini harus melakukan 

indentifikasi dan pengelompokan jenis-

jenis pekerjaan agar ada yang 

bertanggung jawab. 

3) Pelaksanaan (Actuating) 

Untuk kegiatan ini harus ditetapkan 

dengan implementasi dan perencanaan 

yang telah ditetapkan 

4) Pengendalian (Controlling) 

Melakukan pengawasan terhadap tahapan 

ini agar untuk memastikan bahwa progam 

atau dan aturan kerja dapat hasil yang 

memuaskan. 

 

Fungsi dalam pengendalian adalah untuk 

mengkaji dan memantau (jika dilakukannya 

koreksi) langkah kegiatan ini agar terbimbing 

ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

pengendalian memantau apakah hasil kegiatan 

yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan 

patokan yang telah digariskan dan di pastikan 

penggunaan sumber daya yang digunakan 

efektif dan efisien (Izzah, 2017) 

Network Planning 

Network Planning merupakan gambaran 

dari suatu kejadian dan kegiatan yang telah 

diharapkan agar terjadi dan dibuat secara 

kronologis dengan kaitan yang logis dan 

berhubungan dengan suatu kejadian atau 

kegiatan dengan lainnya. Dengan adanya 

Network, manajemen proyek bisa menyusun 

perencanaan dan penyelesaian proyek dengan 

waktu dan biaya yang efisien. Network 

Planning pada dasarnya adalah hubungan 

ketergantungan antara bagian-bagian 

pekerjaan (variabel) yang digambarkan atau 

divisualisasikan dalam diagram network 

(Badri, 1997 : 13). Ada beberapa macam cara 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

percepatan penyelesaian waktu proyek (Priyo 

dan Sudiro, 2017). Cara-cara tersebut antara 

lain:  

a. Penambahan jumlah jam kerja (lembur)  

b. Penambahan tenaga kerja  

c. Pergantian atau penambahan peralatan  

d. Pemilihan sumber daya manusia yang 

berkualitas  

e. Penggunaan metode konstruksi yang 

efektif  

Biaya Total 

Secara umum biaya proyek kontruksi 

terbagi menjadi dua kelompok ,yaitu sebagai 

berikut : 

1. Biaya langsung (Direct Cost), adalah 

biaya yang langsung berhubungan 

dengan pelaksana pekerjaan kontruksi 

di lapangan (Frederika, 2010) 

2. Biaya tidak lansung (Indirect Cost), 

adalah biaya yang akan turun bila waktu 

proyek diperpendek. Tetapi terbatasi 

oleh biaya variable (variable cost) atau 

biaya supervise seperti gaji pengawas 

maupun logistic (Mangitung, 2008) 

 

Pada presentase biaya tidak langsung 

ditentukan berdasarkan hasil penelitian dari 

Jayadewa (2016) yaitu berupa persamaan, 

sebagai berikut : 

 

𝑦 =  −0,95 − 4,888(ln(𝑥1 − 0,21) −
ln(𝑥2)) + 𝜀                                     (1) 

dengan : 

 

x1 = nilai total proyek, 

x2 = durasi proyek, 

ɛ = random eror, dan 

y = prosentase biaya tidak langsung 
 

Hubungan Antara Biaya dan Waktu 

Untuk biaya total proyek yang sangat 

bergantung dari waktu pelaksanaan proyek. 

Dan untuk Hubungan antara biaya dengan 

waktu dapat dilihat pada Gambar 1 
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Gambar 1 Hubungan waktu dengan biaya 

normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan 

(Soeharto, 1997) 

 Untuk titik A menunjukan titik normal, 

sedangkan untuk titik B adalah titik yang 

dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik 

tersebut disebut dengan kurva waktu biaya. 

Untuk Gambar 2.1 memperlihatkan jika 

semakin besar jumlah penambahan jam kerja 

lembur maka semakin cepat waktu 

penyelesaian proyek, namun konsekuensinya 

yang akan terjadi yaitu biaya tambahan yang 

dikeluarkan semakin besar. 

 

 

 

 

Gambar 2 Hubungan antara waktu dengan 

biaya lansung, biaya tidak langsung, dana 

biaya total (Soeharto, 1997) 

Pada Gambar 2 memperlihatkan 

hubungan antara biaya langsung, biaya tidak 

langsung, dana biaya total dalam suatu grafik 

dan dapat terlihat bahwa biaya optimum 

didapat dengan mencari total biaya proyek yang 

terkecil. 

 

Metode CPM (Critical Path Method) 

Metode CPM (Critical Path Method) 

adalah metode yang digunakan untuk membuat 

arrow diagram  untuk menentukan lintasan 

kritis sehingga disebut juga dengan sebagai 

diagram lintasan kritis (Priyo dan Aulia, 2015) 

 

 Critical Path Method dalam 

menggunakan satu angka estimasi durasi 

kegiatan yang tertentu. Critical Path Method  

juga dikenal adanya EET (Earliest Event Time), 

LET (Last Event Time), serta Total Float dan 

Free Float. EET adalah kejadian paling awal 

atau waktu yang tercepat dengan sesuai 

kegiatan yang ada, sedangkan untuk LET 

adalah kejadian yang paling akhir atau waktu 

yang paling lambat dari suatu kegiatan yang 

ada.  

Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (Time 

Cost Trade Off) 

Di dalam metode time cost trade off ini 

yaitu berubahnya waktu penyelesaian pada 

proyek maka juga berubah pula biaya yang 

akan dikeluarkan. Jika waktu pelaksanaan 

proyek dipercepat maka biaya langsung proyek 

juga akan bertambah dan biaya tidak langsung 

proyek akan berkurang. Kombinasi untuk 

penambahan jam kerja sekaligus juga untuk  

penambahan jumlah tenaga kerja, yang biasa 

disebut dengan giliran (shift), yaitu untuk unit 

pekerja pagi hingga sore berbeda dengan unit 

pekerja sore dan malam (Priyo dan Sumanto, 

2016) 

Untuk analisis time cost trade off  

dengan berubahnya waktu penyelesaian proyek 

makan akan berubah pula biaya yang 

dikeluarkan. Metode Crashing yaitu istilah dari 

suatu kegiatan untuk mempersingkat umur 

proyek. Crashing untuk penelitian ini 

menggunakan penambahan shift kerja dan 

kapsitas alat (Handayani dkk., 2107) 

Metode konstruksi berkaitan erat 

dengan sistem kerja dan tingkat penguasaan 

pelaksanaan terhadap metode tersebut serta 

ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. 

Cara – cara tersebut dapat dilaksanakan secara 

terpisah maupun kombinasi, misalnya 

kombinasi penambahan jam kerja sekaligus 

penambahan jumlah tenaga kerja, biasa disebut 

giliran (shift), dimana unit pekerja untuk pagi 

sampai sore berbeda dengan unit pekerja untuk 

sore sampai malam. 

Metode Pengumpulan Data Data yang 

digunakan adalah:  

a. Data primer berupa wawancara dengan 

pihak kontraktor.  

b. Data sekunder berupa kurva S, RAB, 

daftar satuan upah, dan jumlah pekerja 

(Kisworo dkk., 2017) 
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Produktivitas Kerja 
Produktivitas adalah nilai ukur selama 

proses kontruksi yang dapat dipisahkan 

menjadi biaya tenaga kerja, biaya material, 

metode, dan alat. Untuk mencapai kesuksesan 

dalam suatu proyek kontruksi yaitu tergantung 

pada efektifitas pengelolaan sumber daya yang 

ada, dan pekerja adalah salah satu contoh 

sumber daya yang tidak mudah untuk dikelola. 

Upah yang diberikan untuk masing-masing 

pekerja berbeda, karena setiap pekerja memiliki 

karakter yang berbeda satu dengan lainnya. 

 
Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja 

(Lembur) 

Dalam mempercepat waktu penyelesaian 

proyek adalah dengan menambah jam kerja 

(lembur) untuk pekerja. Penambahan jam kerja 

(lembur) sering dilakukan agar dapat 

memberdayakan sumber daya yang sudah ada 

dan cukup untuk mengefisiensikan tambahan 

biaya yang akan dikeluarkan oleh kontraktor. 

Biasanya untuk waktu normal kerja pekerja 

yaitu 7 jam (dari pukul 08.00 pagi dan selesai 

pukul 16.00 sore dengan istirahat satu jam), dan 

jam lembur dimulai setelah jam kerja normal 

selesai. 

Untuk jam lembur bisa dimulai dengan 

melakukan penambahan 1 jam, 2 jam, dan 3 

jam, sesuai waktu penambahan yang 

diinginkan. Pada penambahan jam lembur 

menimbulkan penurunan produktivitas, 

indikasi dari penurunan produktivitas pekerja 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3 Grafik indikasi penurunan 

produktivitas akibat penambahan jam kerja 

(Soeharto, 1997) 

 

1. Produktivitas harian (PH) 

𝑃𝐻 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
                       (2) 

2. Produktivitas setiap jam (PJ) 

𝑃𝐽 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖
                       (3) 

3. Produktivitas harian yang sudah di crash 

(PC) 

𝑃𝐶 = (𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖 ×
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑚) + (𝑎 × 𝑏 ×
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑚           (4) 

4. Crash duration (CD) 

𝐶𝐻 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ
    (5) 

 

Tabel 1 Koefisien Penurunan Produktivitas 

 
Penambahan Alat Berat dan Tenaga Kerja  

Untuk penambahan jumlah tenaga kerja 

yang diperhatikan adalah tempat kerja yang 

cukup apakah terlalu sesak atau cukup luas, 

dikarenakan penambahan tenaga kerja pada 

suatu aktivitas tidak boleh mengganggu 

aktivitas yang lainnya yang sedang berjalan 

pada waktu bersamaan. Yaitu dengan 

pengawasan karena tenaga kerja yang kurang 

mengakibatkan penurunan produktivitas 

pekerja. 

Untuk menghitng penambahan tenaga kerja 

dirumuskan sebagai berikut ini : 

1. Perhitungan penambahan tenaga kerja 

Ptk = (durasi normal x keb. Tenaga) / 

durasi percepatan               (6) 

2. Perhitungan penambahan alat berat 

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

percepatan                                (7) 

Keterangan : 

Ptk =Penambahan tenaga kerja (orang/jam) 

Pab =Penambahan alat berat (unit/jam) 

Biaya Penambahan Alat Berat dan Pekerja 

(Crash Cost) 

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, dan 
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pasal 11 diperhitungkan untuk upah 

penambahan kerja bermacam-macam. 

Penambahan tenaga kerja satu jam pertama, 

pekerja mendapatkan tambahan sebesar 1,5 kali 

upah perjam untuk waktu normal dan untuk 

penambahan jam kerja selanjutnya pekerja akan 

mendapatkan sebesar 2 kali upah perjam untuk 

waktu normal. 

Perhitungan untuk biaya tambahan akibat 

penambahan tenaga kerja dapat dimasukan 

dengan rumus sebagai berikut : 

1. Biaya normal tenaga kerja dan alat perhari 

= Biaya Normal x keb. resource  x Jam 

kerja                                                    (8) 

2. Biaya total pekerjaan 

= (Biaya total resource x durasi) + (Ʃ biaya 

material)                                    (9) 

3. Biaya lembur tenaga kerja 

Lembur 1 jam = Biaya normal x 1,5   (10)

                                            

Lembur 2 jam= bl 1 jam + (bn x 2,0)  (11)                                      

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

             (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))   (13)                          

Lembur 2 jam  = Lembur 1 jam + Biaya 

normal + (1,0 x 

(bo+bpo))   (14) 

Lembur 3 jam  = Lembur 2 jam + Biaya 

normal + (1,0x 

(bo+bpo)) (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)                      (16) 

6. Cost slope  

= Crash Cost – Normal Cost Durasi 

Normal – Durasi Crash                   (17) 

3. Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Penelitian yang saya lakukan pada proyek 

Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang 

khususnya pada area yang saya lakukan sebagai 

penelitian, yaitu terdapat pada zona 2 yang 

meliputi STA 13+725 sampai dengan 15+575 

dengan panjang 1.85 km, lokasi proyek ini 

berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 

Dilakukan penelitian ini guna untuk 

menganalisis optimasi waktu dan biaya pada 

proyek tersebut. 

 

Tahap dan Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Untuk melakukan tahap persiapan 

penyusunan rencana secara studi literatur 

penelitian terlebih dahulu, sebelum 

melakukan penelitian guna mendapatkan 

hasil yang relevan dan efisiensi serta untuk 

memperdalam ilmu yang berkaitan dengan 

topik penelitian.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data dari suatu pelaksanaan 

proyek kontruksi yang sangat bermanfaat 

untuk evaluasi optimasi waktu dan biaya 

keseluruhan. Data yang dibutuhkan yaitu 

data sekunder yang diperoleh dari Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang 

Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Variabel yang 

mempengaruhi pengoptimasian waktu dan 

biaya yang mempengaruhi pengoptimasian 

waktu dan biaya diantaranya adalah : 

 

a. Variable Waktu 

Data yang mempengaruhi variable waktu 

didapatakan dari Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Pandaan-Malang Kab. Pasuruan, 

Jawa Timur. Data-data yang diperlukan 

pada variabel waktu, yaitu : 

1.1 Data Commulative Progress (Kurva-S), 

sebagai berikut : 

1) Jenis Kegiatan, 

2) Persentase  

3) Durasi 

1.2 Rekapitulasi perhitungan biaya proyek 

b. Variabel biaya  

Semua data yang mempengaruhi variabel 

biaya didapatkan dari kontraktor pelaksana 

yaitu PT.PP (persero). Data-data yang 

diperlukan dalam variabel biaya, yaitu : 
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1.1 Daftar rencana anggaran biaya (RAB) 

penawaran, meliputi : 

1) Jumlah biaya normal 

2) Durasi normal 

3) Daftar-daftar harga bahan dan upah 

tenaga kerja 

4) Gambar rencana proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Bagan Alir 

Tahap Analisa Percepatan dengan Aplikasi 

Program dan Metode Time Cost Trade Off 

 Analisis data yang dilakukan dengan 

bantuan software Microsoft Project 2010. 

Dengan menginputkan data yang terkait untuk 

dianalisis ke dalam softwere tersebut, maka 

Microsoft Project ini yang nantinya akan 

melakukan kalkulasi perhitungan secara 

otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi 

yang terdapat pada program software ini. 

 Proses input data kedalam progam 

terebut untuk perancanaan dan update 

perencanaan dengan batuan Microsoft Project 

ini dilakukan untuk pengujian untuk semua 

kegiatan yang dipusatkan pada kegiatan yang 

masuk jalur lintasan kritis atau kegiatan yang 

tidak mengalami sebuah keterlambatan yang 

memliki nilai cost slope terendah. Selanjutnya 

adalah membandingkan hasil analisis 

percepatan yang berupa perubahan biaya 

proyek sebelum dan sesudah penambahan jam 

kerja (lembur), penambahan tenaga kerja dan 

penambahan alat berat dengan biaya denda 

akibat keterlambatan proyek kontruksi. 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Data Penelitian 

Proyek yang akan ditinjau untuk 

penelitian ini adalah Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Pandaan - Malang Zona 2 dengan 

STA 13+725 – 15+575, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Kontraktor Utama : PT PP (Persero) Tbk. 

Konsultan Supervisi : PT. Virama Karya 

(Persero) 

Konsultan Pelaksana : PT. PP Presisi 

Nilai Proyek  : Rp 122.691.253,021- 

Waktu pelaksanaan : 698 Hari kerja 

Tanggal pekerjaan dimulai: 16 November 2016 

 

 

 

Data – Data Kegiatan Kritis 

Tabel 2 menjelaskan bahwa beberapa kegiatan 

yang akan dipercepat merupakan pekerjaan 

yang memiliki unsur tenaga kerja 

Tabel 2 Daftar Kegiatan Kritis 

 

Analisis Biaya Lembur untuk Pekerja dan 

Alat Berat 

Analisis biaya lembur dihitung untuk 

mencari besarnya upah biaya lembur dari alat 

berat dan tenaga kerja. Berikut contoh analisis 

perhitungan lembur dari tenaga kerja dan alat 

berat sebagai berikut : 

1. Tenaga Kerja 

Untuk Resource Name   : Pekerja 

Biaya normal pekerja per jam (bn): Rp. 

10,000 
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Biaya lembur per jam    : 

Lembur 1 jam (L1) 

=  1,0  bn  

=  1,5  10,000 

=  Rp. 15.000 

Lembur 2 jam (L2) 

=  L1 + 2,0  bn  

= 15.000 + 2,0  10,000 

=  Rp. 35.000 

Lembur 3 jam (L3) 

=  L2 + 2,0  bn 

= 35.000+ 2,0  10,000 

= Rp. 55.000 

2. Alat Berat 

Resource Name  : Crane 

Biaya normal alat per jam : Rp 465.910,36 

Biaya Operator  : Rp 20.000 

Biaya Pemb. Operator : Rp 10.000 

Biaya lembur per jam :  

Lembur 1 jam (L1) 

=  bn + 0,5 x ( bo + bpo ) 

=  465.910,46 + 0,5 x (20.000 + 10.000) 

=  Rp 480.910,36 

Lembur 2 jam (L2)  

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

= 480.910,36 + 465.910,36 + 1,0 x (20.000 + 

10.000) 

=  Rp 976.820,71 

Lembur 3 jam (L3) 

=  L2 + bn +  1,0  x ( bo + bpo ) 

= 976.910,36 + 465.910,36 + 1,0 x (20.000 + 

10.000) 

= Rp 1.472.731,07 

 

Analisis Durasi Percepatan 

Dalam menganalisis durasi percepatan 

dari suatu item pekerjaan,  hal yang harus 

diperhatikan adalah produktivitas normal alat 

berat, produktivitas lembur, kebutuhan alat per 

jam, serta volume dan durasi normal. 

Produktivitas normal per hari setiap 

item pekerjaan, yang akan digunakan dalam 

perhitungan diambil berdasarkan  produktivitas 

alat berat per jam terbesar , kebutuhan alat tiap 

jam, serta jam kerja per hari. 
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. Produktivitas kerja 

menurun untuk kerja lembur disebabkan oleh 

kelelahan pekerja dan keterbatasan pandangan 

pada malam hari bekerja, serta keadaan cuaca 

yang dingin dan cuaca yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. 

 
Pada kegiatan jalur kritis yang 

dipercepat dengan durasi percepatan dihitung 

berdasarkan penambahan jam lembur dari 

durasi normal yang ada. Salah satu contoh 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

 Berikut contoh perhitungan percepatan 

durasi untuk 1 jam : 

Nama pekerjaan :  Pemasangan Baja 

Volume pekerjaan : 23.299,87 m3 

Durasi normal : 120 Hari ( dengan jam 

kerja 7 jam/hari ) 

Produktivitas alat :  

Crane                                 =  308,19  m3/jam 

Kebutuhan alat : 

Crane                                 =  0,09   unit/jam 

 

Durasi Percepatan (Dp) : 

Dp =
Volume Pekerjaan

(k  Pa  jk) + (∑ jl  pp  Pa  k)
 

dengan : 

 

k = kebutuhan alat (unit/jam) 

Pa = produktivitas alat (m3/jam) 

jk = jam kerja (jam/hari) 

jl = jam lembur (jam/hari) 

pp = penurunan produktivitas 

 

Durasi Percepatan (Dp) lembur 1 jam : 

Dp 1 jam =
Volume Pekerjaan

(k  Pa  jk) + (∑ jl  pp  Pa  k)
   

 =
23299,87  m3

(0,09   308,19 7)+( 1  0.9  308,19  0,09)
   

 = 106,33 hari 

 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi 

percepatan 

= 120 Hari – 106,33 Hari 

= 13,67 Hari 

 Hasil perhitungan durasi crashing manual 

diatas sesuai dengan hasil perhitungan pada 

Microsoft Project 2010. Hasil dari pengolahan 

Microsoft Project 2010 bisa dilihat dari Tabel 

3 
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Tabel 3 Analisis Perhitungan Biaya Percepatan 

pada Microsoft Project 2010 

 

Pada analisis cost variance dan 

duration variance dihitung dengan 

menggunakan Microsoft Project 2010 yang 

akan digunakan pada saat  perhitungan biaya 

langsung, biaya tidak langsung, dan biaya 

total. 

Salah satu contoh perhitungan cost  

slope dari item pekerjaan yang kritis adalah 

sebagai berikut : 

Nama pekerjaan : Pemasangan Baja  

Cost variance :  

Lembur 1 jam = Rp. 7.083.385,10 

Lembur 2 jam = Rp. 19.252.817,56 

Lembur 3 jam = Rp. 30.967.832,97 

Duration variance : 

Lembur 1 jam = 13,67 hari 

Lembur 2 jam = 23,45 hari 

Lembur 3 jam = 30,64 hari 

Cost slope : 

Lembur 1 jam 

=  Cost variance  Duration variance 

= Rp 7.083.385,10 / 13,67 hari 

= Rp 518.170,97 

Lembur 2 jam   

= Cost variance  Duration variance 

= Rp 19.252.817,56 / 23,45 hari 

= Rp 902.495,25 

Lembur 3 jam  

= Cost variance  Duration variance 

= Rp 30.967.832,97 / 30,64 Hari 

= Rp 1.010.772,12 

Dengan cara yang sama dihitung biaya 

percepatan untuk item pekerjaan yang lain. 

Demikian juga untuk perhitungan biaya 

percepatan durasi lembur 2 jam dan 3 jam. 

 

Parameter yang digunakan untuk estimasi 

menentukan biaya tak langsung berdasarkan 

persamaan diatas adalah sebagai berikut : 

a) Semakin besar nilai proyek maka rasio 

biaya tak langsung semakin kecil  

b) Lama durasi waktu pelaksanaan proyek 

rasio biaya tidak langsung yang 

dikeluarkan semakin besar 

Penentuan biaya tidak langsung 

berdasarkan hasil dari penelitian oleh Jayadewa 

(2016). Berdasarkan persamaan sebagai berikut 

: 
𝑦 =  −0,95 − 4,888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀      (18) 

Dengan, x1 adalah nilai total proyek, x2 adalah  

durasi proyek, ε= random eror, y adalah 

prosentase biaya tak langsung sehingga biaya 

tidak langsung dari proyek adalah sebagai 

berikut : 

x1 = Rp. 122.691.253.021,00 

x2 = 698 hari 

ε   = random error 
𝑦  =  −0,95 − 4.888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀 

𝑦   =  −0,95 − 4.888(𝑙𝑛( 122.691.253.021 − 0.21)

− 𝑙𝑛(112)) +  𝜀 

𝑦       =   7,55 % 
Biaya tidak langsung    

= y  x1    

= 7,55 %  Rp. 122.691.253.021,00 

= Rp. 9.271.037.376,95 

Biaya Langsung = Nilai Total Proyek – 

Biaya Tidak Langsung 

Biaya Langsung = 122.691.253.021,00 – 

9.271.037.376,95 

   = Rp. 113.420.215.644,05 

 

Untuk menentukan total biaya terhadap 

total durasi proyek dapat dilakukan dengan 

persamaan sebagai berikut (Kode BTP) :  

Total biaya = biaya langsung +  biaya tidak 

langsung 

sehingga nilai dari total biaya pada proyek 

adalah 

Total biaya = Rp.9.271.037.376,95 + Rp. 

113.420.215.644,05 

  = Rp. 122.691.253.021,00 
 Dari tabel perbandingan dihasilkan 

biaya total untuk penambahan jam lembur 1 

jam Rp. 122.552.066.700,46, penamahan jam 
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lembur 2 jam Rp. 122.453.150.442,63, 

penambahan jam lembur 3 jam Rp. 

122.380.421.240,75. Dari biaya penambahan 

jam lembur normal Rp. 122.691.253.021,00. 

Analisa Penambahan Tenaga Kerja dan Alat 

Kondisi terhadap durasi percepatan dari waktu 

lembur 1 jam 

Nama pekerjaan : Pemasangan Baja  

Durasi pekerjaan : 7 Hari Jam kerja : 7 jam/hari  

Volume Pekerjaan : 23.299,87 m3 

Durasi percepatan  : 120 hari (dengan jam 

kerja (jk) 7 jam/hari ) 

Kebutuhan resource (kr) : 

Pekerja = 5,79  orang/jam 

Tukang = 1,39  orang/jam 

Mandor = 0,28  orang/jam 

Excavator = 0,09  unit/jam 

 

Biaya resource (Brj) : 

Pekerja = Rp. 10.000   /jam 

Tukang = Rp. 25.000   /jam 

Mandor = Rp. 31.250   /jam 

Excavator    = Rp. 465.910 /jam 

Biaya resource perhari (Brh) : Brh =
jk  kr  Brj                                                         
Sehingga,  

Brh Pekerja 

= 7  5,79  10.000 

= Rp.405.300,00 / hari 

Brh Tukang 

= 7  1,39  25.000 

= Rp.243.681,71 / hari 

Brh Mandor 

= 7  0,28  31.250      

= Rp. 60.920,43 / hari 

Brh Crane 

= 7  0,09  465.910 

= Rp. 308.812,02 / hari 

   

Biaya total resource harian (Btrh) : 

Btrh = ∑Brh  

= (Pekerja + Mandor + Operator + Crane ) 

=405.300,00 +243.681,71 +60.920,43 

+308.812,02 

= Rp. 1.018.715,15  / hari 

Biaya total resource (Btr) : 

Btr = (Btrh  durasi)  

= (Rp. 1.018.715,15  / hari  120 hari)  

= Rp. 120.396.585,66 

Tabel 6 Perbandingan Biaya Penambahan 

Tenaga Kerja dan Alat Berat dengan Biaya 

Normal Pekerjaan 

 
Dari tabel perbandingan dapat ditentukan 

bahwa biaya penambahan tenaga/ alat selama 1 jam 

adalah Rp. 120.881.683.631,41, penambahan 

tenaga/ alat selama 2 jam Rp. 119.594.140.758,65, 

penambahan tenaga/ alat selama 3 jam Rp. 

118.648.459.377,77 dengan biaya normal Rp. 

122.691.253.021,00 

 

 
Gambar 5 Grafik Biaya Perbandingan Biaya 

Normal dengan Penembahan Lembur 1 – 

3 Jam 

 
Gambar 6 Grafik Biaya Perbandingan Biaya 

Normal dengan Penembahan Tenaga/ 

Alat Berat 
 

 
   Gambar  7 Grafik Perbandingan Penambahan 

Jam Lembur dan Tenaga/ Alat 
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 Dari tabel –  tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa biaya penambahan alat 

berat 1 jam lebih efektif daripada biaya 

penambahan lembur 1 jam, dikarenakan harga 

untuk penambahan alat lebih rendah yaitu Rp. 

120.879.799.419,02 sementara harga 

penambahan jam lembur jauh lebih tinggi yatu 

Rp. 121.266.627.449,18 durasi total pekerjaan 

lembur satu jam adalah 562,6 hari. Sama seperti 

sebelumnya untuk pekerjaan lembur 2 jam 

dengan total durasi 465,7 penambah alat berat 

dipilih karena memiliki biaya yang lebih rendah 

yaitu Rp. 119.592.114.756,78 sementara untuk 

penambahan jam lembur memiliki biaya yang 

lebih tinggi yaitu Rp. 121.157.848.546,10. 

Tidak jauh berbeda untuk lembur 3 jam 

penambahan alat berat dinilai lebih efektif 

karena harga nya yang lebih murah yaitu Rp. 

118.646.292.649.43 sedangkan penambahan 

jam lembur lebih tinggi Rp. 

121.223.819.044,55 dengan durasi yang sama 

yaitu 394,4. 

Untuk biaya denda akibat keterlambatan 

proyek dapat dihitung dengan rumus dibawah 

ini : 

Total denda = total hari keterlambatan × denda 

perhari    

dengan : 

Denda perhari sebesar 1 o/oo  ( satu permil ) dari 

nilai kontrak 

Total hari keterlambatan= 10,25 hari 

Biaya total proyek = Rp. 122.691.253.021,00 

Total denda 

= 10,25 × 
1

1000
 ×  122.691.253.021,00 

= Rp. 1.257.585.343,47 

 

5. Kesimpulan 

 

Hasil data analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Pandaan-Malang Kab. Pasuruan, 

Jawa Timur diadapatkan hasil kesimpulan, 

sebagai berikut : 

1. Waktu dan biaya akibat penambahan jam 

kerja lembur 1 didapatkan pada umur 

proyek 562,6 hari kerja dengan total biaya 

proyek sebesar Rp. 121.266.627.449,18. 

Untuk penambahan jam kerja lembur 2 

didapatkan pada umur proyek 465,7 hari 

kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp. 

121.157.848.546,10. Untuk penambahan 

jam kerja lembur 3 didapatkan pada umur 

proyek 394,4 dengan total biaya sebesar Rp. 

121.223.819.044,55. 

2. Waktu dan biaya akibat penambahan tenaga 

kerja 1 didapatkan pada umur proyek 562,6 

hari kerja dengan total biaya proyek sebesar 

Rp. 120.879.799.419,02. Untuk 

penambahan tenaga kerja 2 didapatkan pada 

umur proyek 465,7 hari kerja dengan total 

buaya proyek sebesar Rp. 

119.592.114.756,78. Untuk penambahan 

tenaga kerja 3 didapatkan pada umur proyek 

394,4 dengan total biaya sebesar Rp. 

118.646.292.649,43.  

3. Perbandingan penambahan jam kerja 

lembur ( lembur 1 jam, dengan durasi 562,6 

hari kerja dengan total biaya Rp. 

121.266.627.449,18 sedangkan dengan 

penambahan tenaga kerja 3 dengan durasi 

kerja 562,6 hari kerja dengan total biaya 

sebesar Rp. 120.879.799.419,02 ). Untuk 

jam kerja lembur ( lembur 2 jam, dengan 

durasi 465,7 hari kerja dengan total biaya 

Rp. 121.157.848.546,10 sedangkan dengan 

penambahan tenaga kerja 2 dengan durasi 

kerja 465,7 hari kerja dengan total biaya 

sebesar Rp. 119.592.114.756,78 ). Untuk 

jam kerja lembur ( lembur 3 jam, dengan 

durasi 394,4 hari kerja dengan total biaya 

Rp. 121.223.819.044,55. sedangkan dengan 

penambahan tenaga kerja 3 dengan durasi 

kerja 394,4 hari kerja dengan total biaya 

sebesar Rp. 118.646.292.649,43 ) 

didapatakan nilai termurah dari durasi 

tercepata yaitu terdapat pada penambahan 

tenaga kerja dengan durasi 364,4 hari kerja 

dengan total biaya sebesar Rp. 

118.646.292.649,43) 
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