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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Bahwa untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha 

menyelesaikan kegiatan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian keadaan 

normal. Jadwal proyek harus dipercepat dengan berbagai pertimbangan dari 

pemilik proyek. Proses untuk mempercepat waktu tersebut disebut 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) 

2.2. Penelitian Terdahulu tentang Time Cost Trade Off 

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 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 
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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), meneliti 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 
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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. 

 

2.3. Manajemen Proyek 

Menurut Soeharto (1999), 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. 

Menurut Abrar Husen (2013), 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. Manajemen Proyek 

mempunyai beberapa unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Perencanaan (Planning) 

Pada kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat, lengkap, terpadu 

dan tingkat kesalahan minimal. Perencanaan harus selalu 

disempurnakan dengan cara iteratif agar perubahan dan 

perkembangan yang terjadi untuk proses selanjutnya. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pada kegiatan ini harus dilakukan indentifikasi dan pengelompokan 

jenis pekerjaan agar ada yang bertanggung jawab. 

3) Pelaksanaan (Actuating) 
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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 utama dalam pengendalian adalah untuk memantau dan mengkaji 

(bila perlu mengadakan koreksi) agar langkah-langkah kegiatan ini terbimbing ke 

arah tujuan yang ditetapkan. Pengendalian memantau apakah hasil kegiatan yang 

telah dilaksanakan sesuai patokan yang telah digariskan dan untuk memastikan 

penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (Izzah, 2017). 

 

2.4. Network Planning 

Network Planning adalah gambaran kejadian dan kegiatan yang diharapkan 

agar terjadi dan dibuat secara kronologis dengan kaitan yang logis dan berhubungan 

dengan sebuah kejadian atau kegiatan dengan lainnya. Adanya Network, 

manajemen proyek dapat menyusun perencanaan dan penyelesaian proyek dengan 

waktu dan biaya yang efisien. Network Planning pada prinsipnya 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  

2.5. Biaya Total Proyek 

Secara umum biaya proyek kontruksi terbagi menjadi dua kelompok ,yaitu 

sebagai berikut : 
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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                     (2.1)                                       

dengan : 

x1 = nilai total proyek, 

x2 = durasi proyek, 

ɛ = random eror, dan 

y = prosentase biaya tidak langsung 

 

2.6. Hubungan Antara Biaya dan Waktu 

Untuk biaya total proyek sangat bergantung pada waktu pelaksanaan 

proyek. Hubungan antara biaya dan waktu dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan waktu – biaya normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan 

(Soeharto, 1997) 

Pada titik A menunjukan titik normal, sedangkan titik B adalah titik 

dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik tersebut disebut dengan kurva waktu 

biaya. Pada Gambar 2.1 memperlihatkan jika semakin besar jumlah penambahan 

jam lembur maka semakin cepat waktu penyelesaian proyek, namun 
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konsekuensinya yang terjadi biaya tambahan yang harus dikeluarkan semakin 

besar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara waktu dengan biaya total, biaya langsung, dan 

biaya tidak langsung (Soeharto, 1997) 

Pada Gambar 2.2 memperlihatkan hubungan biaya total, biaya langsung, 

dan biaya tidak langsung dalam suatu grafik dan terlihat bahwa biaya optimum 

didapat dengan mencari total biaya proyek yang terkecil. 

 

2.7. Metode CPM (Critical Path Method) 

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). 

 

2.8. Metode pertukaran Waktu dan Biaya (Time Cost Trade Off) 

Di dalam perencanaan suatu proyek disamping variabel waktu dan sumber 

daya, variabel biaya (cost) mempunyai peranan yang sangat penting. Biaya (cost) 

merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen, yaitu dimana biaya harus 

memperhatikan faktor waktu, karena terdapat hubungan yang erat antara waktu 

penyelesaian proyek dengan biaya-biaya proyek yang bersangkutan. 

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. Kombinasi untuk penambahan jam 

kerja sekaligus penambahan jumlah tenaga kerja, biasa disebut dengan giliran 
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(shift), yaitu dimana unit pekerja untuk pagi sampai sore berbeda dengan unit 

pekerja untuk sore dan malam (Priyo dan Sumanto, 2016). 

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). 

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). 

2.9. Produktivitas Pekerja 

Produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio antara input dan outpout, 

atau sebagai rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. 

Dalam proyek kontruksi, rasio dari produktivitas adalah nilai yang diukur selama 

proses kontruksi yang dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, biaya material, 

metode, dan alat. Kesuksesan suatu proyek kontruksi salah satunya tergantung pada 

efektifitas pengelolaan sumber daya, dan pekerja adalah salah satu sumber daya 

yang tidak mudah dikelola. Upah yang diberikan sangat bergantung pada masing-

masing pekerja dikarenakan setiap pekrja memiliki karakter yang berbeda satu 

sama lainnya. 

 

2.10. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur) 

Strategi untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah dengan 

menambah jam kerja (lembur) para pekerja. Penambahan dari jam kerja (lembur) 
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sangat sering dilakukan dikarenakan dapat memberdayakan sumber daya yang 

sudah ada dilapangan dan cukup dengan mengefisiensikan tambahan biaya yang 

akan dikeluarkan oleh kontraktor. Pada umumnya waktu kerja normal pekerja 

adalah 7 jam (dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 16.00 dengan istirahat satu 

jam), kemudia jam kerja lembur dilakukan setelah jam kerja normal selesai. 

Untuk penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan dengan melakukan 

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

diinginkan. Penambahan jam kerja (lembur) menimbulkan penurunan 

produktivitas, indikasi dari penurunan produktivitas pekerja dapat dilihat pada 

Gambar 2.3  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Grafik indikasi penurunan produktivitas akibat penambahan jam 

kerja (Soeharto, 1997) 

Dari uraian di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

1. Produktivitas harian  

                                                                                                                            

(2.2) 

 

2. Produktivitas tiap jam 

 …………………………                                                                      (2.3)   

(2.20) 

 

 

3. Produktivitas harian sesudah crash 

= (Jam kerja perhari × Produktivitas tiap jam) + (a × b × Produktivitas tiap jam)            (2.4)                                                                                             

Dengan : 

a = lama penambahan jam lembur 
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b = koefisien penurunan produktivitas akibat penambahan jam lembur. 

Nilai koefisien penurunan produktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 Tabel 2.1 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 

    Sumber: Soeharto, 1997 

 

4. Crash Duration  

= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ
     (2.5)  

 

2.11. Penambahan Alat Berat dan Tenaga Kerja 

Dalam penambahan jumlah tenaga kerja yang perlu kita perhatikan adalah 

ruang kerja yang tersedia apakah terlalu sesak atau cukup luas, karena penambahan 

tenaga kerja pada suatu aktivitas tidak boleh mengganggu tenaga kerja untuk 

aktivitas yang lainnya yang sedang berjalan pada saat yang sama. Harus diimbangi 

dengan pengawasan karena tenaga kerja yang sesak dan pengawasan 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         (2.6) 

2. Perhitungan penambahan alat berat 

Pab = (durasi normal x keb. alat) / durasi percepatan             (2.7) 

Keterangan : 

Ptk = Penambahan tenaga kerja (orang/jam) 
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Pab = Penambahan alat berat (unit/jam) 

2.12. Biaya Penambahan Alat Berat dan Pekerja (Crash Cost) 

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, dan pasal 11 

diperhitungkan bahwa upah penambahan kerja bervariasi. Untuk penambahan 

waktu tenaga kerja 1 (satu) jam pertama, pekerja mendaptkan tambahan upah 

sebesar 1,5 kali upah perjam pada waktu normal dan untuk penambahan jam kerja 

berikutnya maka pekerja akan mendapatkan sebesar 2 kali upah perjam pada waktu 

normal. 

Untuk perhitungan 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                                           (2.8) 

2. Biaya total pekerjaan 

= (Biaya total resource x durasi) + (Ʃ biaya material)                           (2.9) 

3. Biaya lembur tenaga kerja 

Lembur 1 jam = Biaya normal x 1,5                                                   (2.10) 

Lembur 2 jam = bl 1 jam + (bn x 2,0)                                                  (2.11) 

Lembur 3 jam = bl 2 jam + (bn x 2,0)                                                  (2.12) 

Keterangan  :  

bn  = biaya normal (Rp) 

bl  = biaya lembur (Rp) 

4. Biaya lembur alat berat 

 Lembur 1 jam    = Biaya normal + (0,5 x (bo+bpo))                                (2.13) 

Lembur 2 jam      = Lembur 1 jam + Biaya normal + (1,0 x (bo+bpo))   (2.14) 

Lembur 3 jam      = Lembur 2 jam + Biaya normal + (1,0 x (bo+bpo))   (2.15) 

Keterangan  :  

bo   = biaya operator (Rp) 
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 bpo   = biaya pembantu operator (Rp) 

5. Crash cost pekerja perhari  

= (Biaya total resource x durasi crashing) + (Ʃ biaya material)               (2.16) 

6. Cost slope  

= Crash Cost – Normal Cost Durasi Normal – Durasi Crash                   (2.17) 

2.13. Biaya Denda 

Dalam keterlambatan penyelesaian suatu proyek dapat menyebabkan 

kontraktor terkena sanksi berupa denda yang telah disepakati dalam dokumen 

kontrak kerja. Besarnya biaya denda pada umumnya dihitung pada rumus berikut 

ini : 

Total denda = Total waktu akibat ketelambatan × denda per hari akibat 

keterlambatan                                                                          (2.18) 

dengan : 

Denda per hari akibat keterlambatan sebesar 1 ‰ (per mil) dari nilai kontrak. 

 

2.14. Progam Microsoft Project 

Microsoft Project merupakan progam aplikasi untuk pengolah data 

administrasi yang digunakan untuk melakukan suatu perencanaan, pengelolaan, 

pengawansan, dan pelaporan dari dari suatu proyek. Kemudahan dalam melakukan 

penggunaan dan kelulasaan pada lembar kerja sehinggan menjadikan software ini 

sangat mendukung untuk proses administrasi pada sebuah proyek. 

Keunggulan dalam Microsoft Project adalah kemampuannya dalam 

menangani perencanaan suatu kegiatan, pengorganisasian , dan pengendalian waktu 

serta biaya yang mengubah input data menjadi sebuat ouput data sesuai tujuannya.  

Keuntungan dalam Microsoft Project adalah dapat melakukan 

penjadwalan produksi secara efektif dan efisien. Informasi biaya dapat diperoleh 

secara langsung selama periode, mudah untuk melakukan modifikasi dan 

penyususnan jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam waktu 

yang cepat. 

Tujuan penjadwalan dalam Microsoft Project yaitu sebagai berikut : 



15 
 

1. Mengetahui durasi proyek 

2. Mengendalikan jadwal yang dibuat 

3. Membuat durasi optimum 

4. Mengalokasikan sumber daya (resource) yag digunakan 

Komponen yang dibutuhkan pada jadwal yaitu sebagai berikut : 

1. Kegiatan (rincian tugas dan tugas utama) 

2. Durasi kerja tiap kegiatan 

3. Hubungan kerja tiap kegiatan 

4. Resource (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, 

4. Membantu mengontrol pengguna tenaga kerja pada beberapa 

pekerjaan untuk menghindari overallocation (kelebihan beban pada 

penggunaan tenaga). 

Pada Program Microsoft Project memiliki beberapa macam tampilan 

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

adalah Ghantt Chart View.  

Bebarapa istilah yang sering digunakan dalam pengoperasian Progam 

Microsoft Project sebagai berikut : 

1. Task 

Task adalah salah satu bentuk lembar kerja dalam Microsoft Project yang 

berisi rincian pekerjaan sebuah proyek.  

2. Duration 

Duration merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan.  

3. Start 

Start merupakan nilai tanggal untuk dimulainya suatu pekerjaan sesuai 

dengan perencanaan jadwal kegiatan proyek. 

4. Finish 
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Pada Progam Microsoft Project tanggal akhir pekerjaan disebut finish, yang 

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

lama pekerjaan (duration).  

5. Predecessor  

Predecessor merupakan hubungan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan 

pekerjaan yang lainnya. 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 2.4 

 

 

 

     Gambar 2.4 FS (Finish to Start). 

b. FF (Finish to Finish)  

Suatu pekerjaan (A) harus selesai bersamaan dengan selesainya pekerjaan 

lain (B), dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

           Gambar 2.5 FF (Finish to Finish). 

 

c. SS (Start to Start)  

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

dapat dilihat pada Gambar 2.6 
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     Gambar 2.6 SS (Start to Start). 

d. SF (Start to Finish)  

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

dapat dilihat pada Gambar 2.6 

 

 

Gambar 2.6 SF (Start to Finish). 

6. Resources  

Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material dalam Microsoft 

Project disebut dengan resources.  

7. Baseline 

Baseline adalah suatu rencana baik jadwal maupun biaya yang telah 

disetujui dan ditetapkan.  

8. Gantt Chart  

Gantt Chart merupakan salah satu bentuk tampilan dari Microsoft Project 

yang berupa batang-batang horisontal yang menggambarkan masing-

masing pekerjaan beserta durasinya.  

9. Tracking  

Tracking adalah mengisikan data yang terdapat di lapangan pada 

perencanaan yang telah dibuat.

A 

B 
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