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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menganalisa durasi dan biaya merupakan langkah untuk mendapatkan durasi 

dan biaya perencanaan pelaksanaan suatu pekerjaan proyek yang optimal. Dengan 

menganalisa kembali perencanaan waktu dan biaya pelaksanaan yang sudah 

deirencanakan merupakan usaha untuk mempersingkat durasi pekerjaan dan 

meminimalkan biaya yang sudah direncanakan.  

Chusairi dan Suryanto (2015) dalam penelitian yang berjudul Studi 

Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Time Cost Trade Off Pada Proyek 

Pembangunan Gedung Tipe B Smpn Baru Siwalankerto mendapatkan hasil 

pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut.  

1) Durasi dan biaya optimum yang didapatkan dari hasil penelitian time cost trade 

off dengan metode percepatan penambahan jam lembur yaitu durasi 291 hari 

dan biaya optimum sebesar Rp 5.789.862.276,72.  

2) Selisih antara durasi normal dengan durasi hasil percepatan sebesar 24 hari. 

Durasi normal 315 hari dengan durasi optimum proyek (291 hari), sedangkan 

selisih antara biaya normal yaitu Rp 13.197.065,76 dari biaya normal Rp 

5.803.059.342,48 dengan biaya optimum proyek Rp 5.789.862.276,72. 

3) Penurunan biaya tidak langsung didapatkan sebesar Rp 22.548.800,00) dan 

hasil tersebut lebih besar daripada kenaikan biaya langsung yang naik Rp 

9.351.734,24 sehingga menyebabkan biaya optimum proyek lebih kecil 

daripada biaya normal proyek. 

Dundu dan Sibi (2015) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Percepatan 

Durasi Terhadap Waktu Pada Proyek Konstruksi menyatakan agar tidak terjadi 

keterlambatan suatu pekerjaan proyek kontruksi maka membutuhkan perencanaan, 

penjadwalan dan pengendalian yang baik. Dari hasil pembahasan pengendalian 

durasi dengan critical path method atau CPM didapatkan hasil kesimpulan bahwa 

percepatan durasi lebih cepat 18 hari,  dari durasi total normal 163 hari menjadi 145 
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hari. Sedangkan total biaya pekerjaan normal sebelum adanya percepatan adalah 

Rp.290,700,000 meningkat menjadi Rp.317,925,000. 

Oetomo dkk (2017) pada penelitian yang berjudul Analisis Waktu Dan 

Biaya Dengan Metode Crash Duration Pada Keterlambatan Proyek Pembangunan 

Jembatan Sei Hanyu Kabupaten Kapuas menyatakan pelaksanaan proyek selalu 

terkait dari biaya, waktu dan kualitas atau mutu yang dihasilkan kontruksinya. 

Percepatan pembangunan jembatan Sei Hanyu Kabupaten Kapuas, dengan 

menggunakan alternatif percepatan penambahan jam kerja (lembur) selama 3 jam, 

diperlukan tambahan biaya sebesar Rp 175.160.710,43 dari selisih biaya (cost 

slope) sebesar Rp 3.980.925,24 per hari selama 44 hari, sehingga biaya optimum 

yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan jembatan Sei Hanyu 

Kabupaten Kapuas sebesar Rp 45.102.729.928,11 yang semula direncanakan 

sebesar Rp 44.927.569.217,68. 

Sartika dan Priyo (2014) pada penelitian yang berjudul Analisis Waktu 

Pelaksanaan Proyek Konstruksi dengan Variasi Penambahan Jam Kerja 

menyatakan Waktu dan biaya suatu proyek sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan dan kegagalan proyek. Kesimpulan yang diambil pada penelitian ini 

yang menggunakan penambahan jam lembur sebagai berikut. 

1) Kondisi durasi dan biaya normal sebelum penambahan jam lembur sebesar Rp. 

25.923.636.641,50 sedangkan untuk waktu minimum proyek diperoleh pada 

penambahan 4 jam kerja yaitu 197,84 hari dari durasi normal 217 hari dengan 

penambahan biaya sebesar Rp.215.838.008,94 dari biaya total normal sebesar 

Rp. 25.923.636.641,50 menjadi sebesar Rp. 26.139.474.650,44.  

2) Hasil yang optimum penambahan jam kerja adalah dengan melakukan 

penambahan tiga jam kerja, karena pada kondisi ini biaya yang harus 

dikeluarkan sebesar Rp. 139.469.427,19 dengan keuntungan yang didapatkan 

sebesar Rp. 327.156.032,35. 

Aulia dan Priyo (2015) pada penelitian yang berjudul Aplikasi Metode Time 

Cost Trade Off Pada Proyek Konstruksi: Studi Kasus Proyek Pembangunan 

Gedung Indonesia menyatakan dari keuntungan yang maksimal didapatkan dari 

waktu dan biaya yang optimal. Penelitian ini membahas optimalisasi waktu dan 

biaya pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Indonesia dengan metode 



6 
 

 
 

penambahan jam kerja (lembur) dan metode penambahan tenaga kerja. Waktu dan 

biaya optimum yang dihasilkan dari penelitian ini akibat penambahan jam kerja 

(lembur) didapat pada umur proyek 242 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar 

Rp. 10.481.732.644,58 dengan efisiensi waktu proyek sebanyak 24 hari (9,02%) 

dan efisiensi biaya proyek sebesar Rp. 43.019.556,39 (0,41%). Sedangkan waktu 

dan biaya optimum akibat penambahan tenaga kerja didapat pada umur proyek 243 

hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp. 10.482.934.084,43 dengan 

efisiensi waktu proyek sebanyak 23 hari (8,65%) dan efisiensi biaya proyek sebesar 

Rp. 41.818.116,54 (0,40%). Dari kedua alternatif percepatan yaitu penambahan jam 

lembur atau penambahan tenaga kerja didapatkan kesimpulan 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. 

 Sumanto dan Priyo (2016) pada penelitian yang berjudul Analisis 

Percepatan Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi Dengan Penambahan Jam Kerja 

(Lembur) Menggunakan Metode Time Cost Trade Off : Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir menyatakan Tolak ukur keberhasilan 

proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang 

minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Percepatan waktu dan biaya 

proyek pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dengan 

menggunakan metode penambahan jam kerja (lembur). Didapatkan hasil Dari hasil 

time cost trade off dengan penambahan 1 jam kerja per hari, diperoleh pengurangan 

durasi sebesar 57 hari, yaitu menjadi 139 hari dengan perubahan biaya total menjadi 

Rp 16.133.558.292,57  serta menyebabkan kenaikan biaya langsung dari Rp 

15.469.452.846,76 menjadi Rp 15.493.731.373,36 (selisih biaya Rp. 

24.278.526,60) dan biaya tidak langsung mengalami penurunan dari Rp 

902.201.986,80 menjadi Rp639.826.919,21 (selisih biaya Rp. 262.375.067,59). 

Frederika (2010) dalam penelitian yang berjudul Analisis Percepatan 

Pelaksanaan Dengan Menambah Jam Kerja Optimum Pada Proyek Konstruksi 

menyatakan dalam melakukan percepatan, faktor biaya dan mutu harus 

diperhatikan, sehingga diperoleh biaya optimum dan mutu sesuai standar yang 

diinginkan, dengan penambahan jam lembur didapat hasil biaya optimum pada 
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penambahan satu jam kerja dengan pengurangan biaya dan waktu masing-masing 

sebesar Rp784.104,16 dan 8 hari, sedangkan waktu optimum didapat pada 

penambahan dua jam kerja, dengan pengurangan waktu dan biaya masing-masing 

sebesar 14 hari dan Rp700.377,35. Artinya, percepatan dengan biaya optimum 

didapat pada penambahan satu jam kerja dan waktu optimum didapat pada 

penambahan dua jam kerja. 

Suatu penelitian yang berjudul Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan 

Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi oleh Sudiro dan Priyo (2017) 

dengan studi kasus Proyek Jalan Bugel-Galur-Poncosari Cs. Tahap I, Provinsi D.I. 

Yogyakarta, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1) Waktu dan biaya proyek saat kondisi normal yaitu durasi 177 hari dan biaya Rp 

40,897,811,578.00, hasil penambahan 1 jam kerja lembur diperoleh durasi 

sebesar 110.03 hari dengan biaya sebesar Rp 40,076,775,588.21. Penambahan 

2 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 62.1 hari dengan biaya sebesar Rp 

39,633,316,095.13. Penambahan 3 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 

26.89 hari dengan biaya sebesar Rp 39,369,085,607.83. 

2) Hasil penambahan alat berat atau dengan penambahan tenaga kerja, 

menggunakan durasi 1 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 110.03 hari 

dengan biaya Rp.39,931,863,398.85. Penambahan alat berat dan tenaga kerja 

menggunakan durasi 2 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 62.1 hari 

dengan biaya Rp.39,240,658,440.70. Penambahan alat berat dan tenaga kerja 

menggunakan durasi 3 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 26.89 hari 

dengan biaya Rp.38,733,785,415.45. 

3) Dari penelitian yang dilakukan oleh sarwidi sudiro (2017) percepatan durasi 

proyek lebih efisien dan murah apabila menambahkan alat berat dan tenaga 

kerja daripada menambahkan jam lembur kerja.  

Suatu penelitian yang berjudul Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan 

Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung Olah 

Raga (Gor) oleh Paridi dan Priyo (2018) mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1) Waktu dan biaya proyek kondisi normal yaitu 140 hari dan biaya 

Rp.2.539.053.607,00, hasil penambahan 1 jam kerja lembur didapat durasi 
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sebesar 103,82 hari dengan biaya sebesar Rp.2.499.501.212,29 Penambahan 2 

jam kerja lembur didapat durasi sebesar 77,39 hari dengan biaya sebesar 

Rp.2.481.520.772,34 Penambahan 3 jam kerja lembur didapat durasi sebesar 

57,52 hari dengan biaya sebesar Rp.2.469.661.459,99. 

2) Hasil penambahan tenaga kerja, menggunakan durasi 1 jam kerja lembur 

didapat durasi sebesar 103,82 hari dengan biaya Rp 2.486.556.521,65. 

Penambahan tenaga kerja menggunakan durasi 2 jam kerja lembur didapat 

durasi sebesar 77,39 hari dengan biaya Rp 2.447.704.212,20. Penambahan 

tenaga kerja menggunakan durasi 3 jam kerja lembur diperoleh durasi sebesar 

57,52 hari dengan biaya Rp 2.418.408.305,45. 

3) Biaya dan durasi paling optimal yaitu pada penambahan tenaga kerja selama 3 

jam, daripada dengan menambah jam lembur. Yaitu dengan biaya optimal 

proyek sebesar Rp 2.418.408.305,45 dan durasi optimal proyek selama 57,52 

hari. 

Suatu penelitian yang berjudul 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 

Proyek Pembangunan Gedung Pasca Sarjana, Fakultas Theologi Weda Bhakti, 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) oleh Yudistira dkk (2016) mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1) Waktu dan biaya proyek dari hasil penambahan 1 jam kerja lembur didapat 

durasi sebesar 211,96 hari dengan biaya sebesar 5.060.580.214,26 Penambahan 

2 jam kerja lembur didapat durasi sebesar 209,28 hari dengan biaya sebesar 

Rp.5.060.628.119,27 Penambahan 3 jam kerja lembur didapat durasi sebesar 

220,80 hari dengan biaya sebesar Rp.5.065.678.161,01. 

2) Hasil penambahan tenaga kerja, menggunakan durasi 1 jam kerja lembur 

didapat durasi sebesar 211,96 hari dengan biaya Rp 5.056,162,244,87. 

Penambahan tenaga kerja menggunakan durasi 2 jam kerja lembur didapat 

durasi sebesar 209,28 hari dengan biaya Rp 5.053.437,949,00. Penambahan 

tenaga kerja menggunakan durasi 3 jam kerja lembur didapat durasi sebesar 

220,80 hari dengan biaya Rp 5.065.282.205,85. 
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3) Biaya mempercepat durasi proyek dengan penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah apabila jika dibandingkan dengan biaya 

yang harus dikeluarkan proyek untuk denda karena keterlambatan. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Definisi Preservasi dan Rehabilitasi 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2011). 

Preservasi/pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa 

pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalulintas sehingga umur 

rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 

2011). 

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya 

kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, 

yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari 

suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan 

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2011). 

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan 

penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam 

kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali 

sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 

2011). 

 

2.2.2 Metode Pertukaran Waktu Dan Biaya (Duration Cost Trade Off) 

Sudiro (2018) dalam penelitiannya menyebutkan dalam perencanaan suatu 

proyek selain sumber daya dan variabel waktu (duration), variabel biaya (cost) juga 

memiliki peranan penting. Biaya (cost) yang timbul harus dikendalikan seminim 
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mungkin. Tetapi faktor waktu menjadi pertimbangan dalam pengendalian biaya, 

karena waktu dan biaya proyek sangat berkaitan. 

Beberapa proyek sering terjadi dimana proyek harus diselesaikan terlebih 

dahulu daripada waktu normal yang direncanakan. Hal ini tentunya mengharuskan 

suau tim proyek harus merencanakan percepatan peyelesaian proyek dengan biaya 

yang minimum. Oleh karena itu perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai 

hubungan antara biaya dan waktu. Analisis tentang pertukaran waktu dan biaya 

disebut duration cost trade off.   

Dalam analisa metode duration cost trade off ini, dengan adanya perubahan 

waktu penyelesaian proyek maka berubah pula biaya yang akan dikeluarkan. 

Prinsipnya apabila waktu pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dipercepat 

maka akan beretambah biaya langsung dan akan berkurang biaya tidak langsung. 

Berikut ini cara alternatif untuk merencankan suatu perecepatan pekerjaan proyek: 

1) Penambahan jam kerja (lembur) 

Penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan dengan cara menambah jam 

kerja per hari tanpa menambah tenaga kerja. Paridi (2018) menyatakan semakin 

banyak atau besar penambahan jam lembur maka dapat menimbulkan penurunan 

produktivitas. Indikasi dari produktivitas pekerja terhadap penambahan jam kerja 

(lembur) dapat dilihat pada persamaan berikut ini. 

a) Produktivitas harian = 
Volume

Durasi normal
 ……………….................................(2.1) 

b) Produktivitas tiap jam = 
Produktivitas harian

Jam kerja per hari
 …....................................….(2.2) 

c) Produktivitas harian sesudah crash = (c x d )+(a x b x d)…..........….….(2.3) 

Keterangan :  

a = lama penambahan jam kerja (lembur) 

b = koefisien penurunan produktivitas karena penambahan jam kerja (lembur) 

c = jumlah jam kerja perhari 

d = produktivitas setiap jam 

d) Crash Duration = 
Volume

Produktivitas Harian Sesudah Crash
 ………....................…(2.4) 

Paridi (2018) menyebutkan penambahan jam kerja akan menambah biaya 

tenaga kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, dan pasal 11 
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diperhitungkan bahwa upah penambahan kerja bervariasi. Pada penambahan waktu 

kerja satu jam pertama, pekerja mendapatkan tambahan upah 1,5 kali upah perjam 

waktu normal pada penambahan jam kerja berikutnya maka pekerja akan 

mendapatkan 2 kali upah perjam waktu normal. Perhitungan untuk biaya tambahan 

jam kerja untuk pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

1) Biaya normal pekerja setiap satu hari atau perhari 

= Produktivitas harian x Harga satuan upah pekerja……………....(2.5) 

2) Biaya normal pekerja per jam 

= Produktivitas perjam x Harga satuan upah pekerja………….…..(2.6) 

3) Biaya lembur pekerja 

= 1,5 × upah perjam normal untuk penambahan jam kerja (lembur) 

pertama + 2 × n × upah perjam normal untuk penambahan jam kerja (lembur) 

berikutnya……………......………………………………………...…….(2.7) 

dengan: n = jumlah penambahan jam kerja (lembur) 

4) Crash cost pekerja per hari= (jam kerja per hari x biaya normal pekerja) + (n x 

biaya lembur per jam ) …………………………….................…..........…..(2.9) 

Dengan dipercepatnya durasi proyek, maka akan muncul pertambahan biaya 

suatu kegiatan. Cost slope yaitu perbandingan antara pertambahan biaya dengan 

bertambahnya percepatan waktu dalam penyelesaian proyek. Rumus cost slope 

yaitu 

Cost slope = 
Crash cost − Normal cost

Normal duration − Crash duration
 ..................................................... (2.10) 

 

2.2.3 Hubungan antara Biaya dan Waktu 

Sudiro (2018) Biaya total proyek merupakan penjumlahan daripada biaya 

langsung dan tidak langsung. Biaya total proyek dipengaruhi oleh durasi 

penyelesaian proyek. Hubungan antara biaya dengan waktu dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. Titik A pada gambar menunjukkan kondisi normal, sedangkan titik B 

menunjukkan kondisi dipercepat. Garis yang menghubungkan antar titik tersebut 

disebut dengan kurva waktu biaya. Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa semakin 

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

penyelesain proyek, akan tetapi sebagai konsekuesinya maka terjadi biaya 
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tambahan yang harus dikeluarkan akan semakin besar. Gambar 2.2 menunjukkan 

hubungan biaya langsung, biaya tak langsung dan biaya total dalam suatu grafik 

dan terlihat bahwa biaya optimum didapat dengan mencari total biaya proyek yang 

terkecil. 

.  

Gambar 2.1  hubungan waktu-biaya normal dan dipercepat untuk suatu 

kegiatan (Sumber : Soeharto, 1995). 

 

Gambar 2.2 Grafik hubungan durasi dan biaya optimum (Sumber : Soeharto, 

1995). 

  

2.2.4 Work breakdown structure (WBS) 

WBS atau Work breakdown structure ibarat peta yang digunakan dalam 

proyek untuk membaca unsur-unsur pekerjaan. Pembuatan perencanaan dengan 

pembagian pekerjaan agar menjadi unsur-unsur yang lebih kecil merupakan 

perencanaan untuk membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi, 

mengintegrasikan proyek dengan organisasi yang digunakan, dan penetapan basis 

kendali. Pada dasarnya WBS adalah garis besar proyek yang berisi tahapan 

pelaksanaan proyek secara menyeluruh (Nurhayati, 2010). 
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2.2.5 Penjadwalan Metode Jaringan Kerja 

Metode jaringan kerja, menurut istimawan dipohusodo, merupakan cara 

grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan logis antarkegiatan, 

hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan 

berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan 

dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan oleh Dipohusodo (1996 dalam 

Widiasanti I, Lenggogeni, 2014). 

Beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam membuat metode 

jaringan kerja Callahan (1992 dalam Widiasanti I, Lenggogeni, 2014) yaitu : 

1) Menentukan aktivitas/kegiatan 

2) Menentukan durasi aktivitas/kegiatan 

3) Mendeskripsikan aktivitas/kegiatan 

4) Menentukan hubungan yang logis 

Empat hal tersebut dijelaskan lebih lanjut serta disampaikan bagaimana 

penggunaan empat hal tersebut dalam penelitian ini. Berikut urainnya. 

1) Menentukan aktivitas/kegiatan 

Langkah pertama penjadwalan waktu dengan memecah seluruh item 

pekerjaan menjadi unsur-unsur pekerjaan yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar 

setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik oleh manajer proyek sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan WBS untuk membaca 

aktivitas/kegiatan. WBS mempermudah dalam penelitian ini untuk membaca 

aktivitas/kegiatan dan unsur-unsur yang lebih kecilnya.    

2) Menentukan durasi aktivitas/kegiatan 

Durasi adalah jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan satu 

aktivitas. Penelitian ini menggunakan satuan waktu minggu untuk mempermudah 

pengolahan percepatan waktu pelaksanaan.  

3) Mendeskripsikan aktivitas/kegiatan 

Pendiskripsian membantu pembacaan jadwal agar lebih mudah. Deskripsi 

dibuat dengan menggunakan singkatan karena ruang menuliskan deskripsi terbatas. 

Penyingkatan dapat membantu mempercepat pemasukan data-data dalam 

pembuatan penjadwalan. 
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4) Menentukan hubungan yang logis 

Menurut (Widiasanti I, Lenggogeni 2014) setiap aktivitas/kegiatan terhubung 

dengan aktivitas/kegiatan yang lain dalam satu penjadwalan. Ada 3 jenis hubungan 

antar kegiatan-kegiatan tersebut yaitu, 

a) Hubungan sebelumnya (predecessor) 

Hubungan sebelumnya terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih 

dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. 

b) Hubungan setelahnya (successor) 

Hubungan setelahnya terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. 

c) Hubungan tak tergantung (independent) 

Hubungan tak tergantung, yaitu hubungan kegiatan yang tidak didahului 

atau mendahului  

Ada beberapa jenis-jenis metode jaringan kerja, namun yang biasa 

digunakan pada proyek kontruksi yaitu, 

1) Activity on arrow  

2) Activity on node, biasa disebut precedence diagramming method 

Network planning atau rencana jaringan kerja penelitian ini menggunakan 

metode activity on node atau biasa disebut precedence diagramming method yang 

mana metode activity on node menitik beratkan pada kegiatan pada node. 

Jalur kritis yang termasuk klasifikasi AON (Activity on Node) yaitu sebagai 

berikut : 

a) Waktu mulai awal dan akhirnya harus sama (ES=LS) 

b) Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama (EF=LF) 

c) Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling 

akhir dengan waktu mulai paling awal (D=LF-ES). 

d) Jika hanya sebagian dari ketiga syarat diatas terpenuhi, maka kegiatan 

tersebut secara utuh dianggap kritis. 

Dalam metode precedence diagram (PDM) atau (Activity on Node) AON 

terdapat 4 macam pembatasan yang bervariasi yaitu sebagai berikut : 
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a) Finish to Start (FS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya 

kegiatan berikutnya tergantung dengan selesainya kegiatan yang 

sebelumnya. 

 

Gambar 2.3 Konstrain FS 

 

b) Start to Start (SS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya 

kegiatan berikutnya tergantung pada mulainya kegiatan yang selanjutnya. 

 

Gambar 2.4 Konstrain SS 

 

c) Finish to Finish (FF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya 

kegiatan berikutnya tergantung dengan selesainya kegiatan yang 

sebelumnya. 

 

Gambar 2.5 Konstrain FF 
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d) Start to Finish (SF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya 

kegiatan berikutnya tergantung dengan mulainya kegiatan yang sebelumnya. 

 

Gambar 2.6 Konstain SF 

 

Waktu tunda untuk kegiatan FF dan FS sering disebut Lag Time. Sedangkan 

waktu tenggang untuk kegiatan SS dan SF sering disebut Lead Time. 

 

Gambar 2.7 Hubungan kegiatan dalam metode PDM 

 

2.2.6 Barchart (bagan balok) 

Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom 

vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan 

selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukan dengan menempatkan balok 

horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan waktu mulai dan 

selesai dapat ditentukan dari skala waktu horizontal pada bagian atas bagan. 

Panjang dari balok menunjukan durasi dari aktivitas dan biasanya aktivitas-aktivitas 

tersebut disusun berdasarkan kronologi pekerjaannya Callahan (1992 dalam 

Widiasanti I, Lenggogeni, 2014). 

Bagian kolom tersusun aktivitas/kegiatan proyek dan bagian baris 

menunjukan periode waktu yang dapat berupa hari, minggu, ataupun bulan. Sebagai 

contoh berikut gambar diagram batang atau bagan balok. 


