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Abstrak. Jalan merupakan salah satu kontruksi yang digunakan masyarakat umum dan jalan akan 

mempengaruhi banyak aspek seperti pendidikan ekonomi. Karena hal tersebut maka pekerjaan 

preservasi perlu analisa yang lebih mendalam agar didapatkan durasi yang pendek dan biaya yang 

optimal. Dengan dilakukan optimasi waktu dan biaya maka didapatkan efektif biaya dan efisiensi 

waktu. Optimasi waktu dan biaya menggunaka metode Duration Cost Trade off dengan 

penambahan jam kerja (lembur). Hasil yang didapatkan yaitu, Waktu dan biaya proyek dengan 

penambahan jam lembur pada kondisi normal sebesar 266 hari dengan biaya normal 

Rp.36.205.590.305,57. Kondisi pada saat ditambahkan lembur 1 (satu) jam mengakibatkan durasi 

total percepatan menjadi 207 hari dengan biaya Rp35.603.546.282,34, kondisi lembur 2 (dua) jam 

mengakibatkan durasi total percepatan menjadi 163 hari dengan biaya  Rp35.146.405.679,56, dan 

lembur 3 (tiga) jam mengakibatkan durasi total percepatan menjadi 131 hari dengan biaya  

Rp34.794.165.361,84. Untuk penambahan jam lembur, hasil yang paling efektif adalah 

penambahan lembur 3 jam yaitu nilai Efisiensi biaya 2,43% dan Efisiensi durasi 50,8%. Diperoleh 

selisih biaya Rp1.438.282.855,21 dan selisih durasi 135 hari. 

 

Kata-kata kunci : Preservasi, Metode Duration Cost Trade Off, penambahan jam kerja (lembur), 

efektif dan efisien. 

 
Abstract. Roads are one of the constructions used by the general public and roads will affect 

many aspects such as economic education. Because of this, preservation work needs deeper 

analysis in order to obtain a short duration and optimal cost. By doing time and cost optimization, 

it is found to be cost effective and time efficient. Time and cost optimization using the Duration 

Cost Trade off method with the addition of working hours (overtime). The results obtained are, 

Time and cost of the project with the addition of overtime hours in normal conditions amounting 

to 266 days with a normal cost of Rp.36.205.590.305,57. The condition at the time of 1 (one) hour 

overtime resulted in the total duration of acceleration being 207 days at a cost of 

Rp35.603.546.282,34, the overtime condition of 2 (two) hours resulted in the total duration of 

acceleration being 163 days at a cost of Rp35.146.405.679,56 , and 3 (three) hours overtime 

causes the total duration of acceleration to be 131 days at a cost of Rp34.794.165.361,84. For the 

addition of overtime, the most effective results are the addition of 3 hours overtime, namely the 

value of cost efficiency 2.43% and duration efficiency of 50.8%. Obtained a difference in cost of 

Rp1,438,282,855.21 and a difference of 135 days duration. 

 

Keywords: Preservation, Duration Cost Trade Off Method, addition of working hours (overtime), 

effective and efficient. 

 

A. Pendahuluan 

 

Waktu dan biaya adalah salah satu 

faktor penentu keberhasilan suatu proyek. 

Biaya yang seminimal mungkin, durasi 

pengerjaan yang pendek serta mutu yang 

dihasilkan sesuai yang direncanakan akan 

menjadikan proyek dikatakan berhasil dengan 

baik. 

Dengan melakukan optimasi 

waktu/durasi dan biaya dengan baik maka akan 

mendapatkan waktu dan biaya yang optimal. 

Manfaat lain dengan adanya durasi waktu yang 

pendek maka suatu hasil pekerjaan proyek akan 

bisa segera digunakan. 

Penelititan ini membahas mengenai 

optimasi waktu/durasi dan biaya preservasi 

rehabilitasi jalan Trengguli–Kudus–Pati–
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Rembang–Bulu. Dengan metode percepatan 

durasi dengan menambahkan jam kerja 

(lembur). Garis besar langkah yang dilakukan 

yaitu membuat Work breakdown structure, 

network planning, menghitung durasi 

pekerjaan. 

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. (Permen PU no 13/PRT/M/2011 

tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan 

jalan). Preservasi bertujuan untuk menjaga 

kondisi jalan dalam pelayanan standar dan 

mantap. Kegiatan preservasi rehabilitasi jalan 

terngguli–kudus–pati–rembang–bulu antara 

lain rehabilitasi, rekontruksi, pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala, bangunan 

pelengkap jalan dan pelebaran jalan.  

Jalan merupakan salah satu kontruksi 

yang digunakan masyarakat umum dan jalan 

akan mempengaruhi banyak aspek seperti 

pendidikan ekonomi.. Karena hal tersebut maka 

pekerjaan preservasi perlu analisa yang lebih 

mendalam agar didapatkan durasi yang pendek 

dan biaya yang optimal. Dengan dilakukan 

optimasi waktu dan biaya maka didsapatkan 

efektif biaya dan efisiensi waktu. 

 

B. Landasan teori 

1. 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). 

 

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 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: 

 

3. 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
 ....(1) 

b) Produktivitas tiap jam = 
Produktivitas harian

Jam kerja per hari
 ...............................(2) 

c) Produktivitas harian sesudah crash = (c x 

d )+(a x b x d).......................................(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 Crash Duration 

= 
Volume

Produktivitas Harian Sesudah Crash
 ........(4) 
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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 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) Biaya normal pekerja per jam 

= Produktivitas perjam x Harga satuan 

upah pekerja 

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 

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 )  

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
  

 

C. Metode Penelitian Dan Analisis   

 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan yang pertama dilakukan yaitu 

melakukan studi literatur yang bertujuan untuk 

memperdalam ilmu yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Melakukan pengumpulan data 

sebagai bahan penelitian. Setelah melakukan 

studi literatur dan pengumpulan data, 

ditentukan rumusan masalah yang berkaitan 

dengan topik yang sudah ditentukan. 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Data yang didapatkan sangat bermanfaat 

bagi penelitian sebagai bahan untuk studi 

optimasi waktu dan biaya. Data yang digunakan 

merupakan data primer yang diperoleh melalui 

instansi terkait seperti konsultan, kontraktor, 

dan lain-lain. Variabel yang mempengarui 

dalam optimasi waktu dan biaya yaitu variabel 

waktu dan biaya. 

Variabel waktu 

Meliputi data yang diperoleh dari instansi 

pelaksana maupun dari konsultan pengawas. 

Data-data yang diperlukan adalah data 

cumulative progress (kurva S), yaitu meliputi : 

a) Jenis kegiatan 

b) Durasi kegiatanVariabel biaya 

Keseluruhan data yang berpengaruh 

pada variabel biaya, didapat dari kontraktor 

pelaksana. Data yang diperlukan adalah 

rencana anggaran biaya (RAB), yaitu meliputi : 

a) Total biaya normal 

b) Gambar rencana proyek 

Data yang diperoleh merupakan data 

primer yaitu meliputi 

a) Kurva S (time schedule) 

b) Rencana anggaran adendum kontrak 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

 

1. Perhitungan durasi percepatan (crashing) 

Setelah selesai menghitung biaya lembur, 

kemudian masuk ke tahap crashing. Tahap 

crashing yaitu tahap percepatan durasi untuk 

kegiatan- kegiatan kritis. Dalam perhitungan ini 

terdapat produktivitas kerja untuk setiap waktu 

lembur. Hasil yang didapatkan yaitu 

produktivitas yang menurun setiap 

penambahan jam kerja. Penurunan 

produktivitas disebabkan berbagai faktor, 

contohnya kondisi penerangan yang terbatas 

karena malam hari dan kelelahan para pekerja. 

Perhitungan percepatan durasi ini diambil 

contoh dari kegiatan kritis pekerjaan 

Pembersihan dan pengupasan lahan. 

Item pekerjaan  = Pembersihan dan 

pengupasan lahan 

Volume   = 62.400 m³ 
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Durasi normal  = 28 hari 

Jam kerja normal  = 8 jam 

 

1) Durasi yang bisa dipercepat berdasarkan 1 

jam lembur. 

Volume

(𝛴𝑝𝑝 𝑥 𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟) + (𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)
 

Keterangan: 

pp = penurunan produktivitas kerja 

pn = produktivitas normal per jam 

Produktivitas per hari  = 
Volume

durasi normal
  

= 
62.400 m³ 

28 haril
 hari  

=2.258,57m³/hari 

Produktivitas per jam  = 
produktivitas per hari

jam kerja normal
  

= 
2.258,57 m³/hari

8
  

= 278,57 m³/jam 

Durasi maksimal percepatan   

= 
62.400 m³

(0,9 x 278,57
m3

jam
x 1) + (278,57

m3

jam
x 8)

  

= 25,17 hari 

Maka, maksimal percepatan adalah 28 hari – 

25,17 hari = 2,83 hari = 3 hari 

 

2) Durasi yang bisa dipercepat berdasarkan 2 

jam lembur. 

Volume

(𝛴𝑝𝑝 𝑥 𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟) + (𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)
 

Keterangan: 

pp = penurunan produktivitas kerja 

pn = produktivitas normal per jam 

Produktivitas per hari  = 
Volume

durasi normal
  

= 
62.400 m³ 

28 haril
 hari  

= 2.258,57 m³/hari 

Produktivitas per jam  = 
produktivitas per hari

jam kerja normal
  

= 
2.258,57 m³/hari

8
  

= 278,57 m³/jam 

Durasi maksimal percepatan  = 
62.400 m³

 (0,9 x 278,57
m3

jam
x 1) (0,8 x 278,57

m3

jam
x 1) +(278,57

m3

jam
x 8)

  

= 23,09 hari 

Maka, maksimal percepatan adalah 28 hari – 

23,09 hari = 4,91 hari = 5 hari 

 

3) Durasi yang bisa dipercepat berdasarkan 3 

jam lembur. 

Volume

(𝛴𝑝𝑝 𝑥 𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟) + (𝑝𝑛 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)
 

Keterangan: 

pp = penurunan produktivitas kerja 

pn = produktivitas normal per jam 

Produktivitas per hari  = 
Volume

durasi normal
  

= 
62.400 m³ 

28 haril
 hari  

=2.258,57m³/hari 

Produktivitas per jam  = 
produktivitas per hari

jam kerja normal
  

= 
2.258,57 m³/hari

8
  

= 278,57 m³/jam 

Durasi maksimal percepatan  = 
62.400 m³

 (0,9 x 278,57
m3

jam
x 1)+ (0,8 x 278,57

m3

jam
x 1)+ (0,7 x 278,57

m3

jam
x 1) + (278,57

m3

jam
x 8)

 

= 21,54 hari 

Maka, maksimal percepatan adalah 28 hari – 

21,54 hari = 6,46 hari = 6 hari 

2. Menentukan biaya kebutuhan sumber daya  

Biaya dengan lembur 1 jam 

Analisis biaya normal perhari = kebutuhan 

perhari x biaya per jam 

a) Excavator  = 57,05 x Rp319.854,00

 = Rp18.248.128 

b) Dump Truck  = 745,23 x Rp96.628,00

 = Rp72.010.499 

c) Motor grader  = 8,24 x Rp316.765,00

 = Rp2.611.954 

Analisis biaya percepatan pekerjaan 

Harga tenaga kerja lembur 1 jam = jumlah 

kebutuhan perjam x harga lembur 

a) Excavator  = 7,13 x  Rp479.781,00

 =  Rp3.421.523,93 

b) Dump Truck  = 493,15 x  

Rp144.942,00 =  Rp13.501.968,48 

c) Motor grader  = 1,03 x Rp475.147,50

 =  Rp489.741,32 

Total upah percepatan 1 jam  

= (Upah lembur 1 jam + total upah normal 

per hari) x Durasi percepatan 

a) Excavator  = (Rp18.248.128 + 

Rp3.421.523,93) x 25,17 = 

Rp545.393.477,61 

b) DumpTruck  = (Rp72.010.499 + 

Rp13.501.968,48) x 25,17 = 

Rp2.152.223.889,55 

c) Motor grader  = (Rp2.611.954 + 

Rp489.741,32) x 25,17 = 

Rp78.065.132,63 
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Maka total upah percepatan 1 jam = 

Rp2.775.682.499,78 

 

Biaya dengan lembur 2 jam 

Analisis biaya normal perhari = kebutuhan 

perhari x biaya per jam 

a) Excavator  = 57,05 x Rp319.854,00

 = Rp18.248.128 

b) Dump Truck  = 745,23 x Rp96.628,00

 = Rp72.010.499 

c) Motor grader  = 8,24 x Rp316.765,00

 = Rp2.611.954 

Analisis biaya percepatan pekerjaan  

Harga tenaga kerja lembur 2 jam = jumlah 

kebutuhan perjam x harga lembur 

a) Excavator  = 7,13 x Rp1.119.489,00  

 = Rp7.983.555,84 

b) Dump Truck  = 493,15 x 

Rp338.198,00 = Rp31.504.593,12 

c) Motor grader  = 1,03 x Rp1.108.677,50

 = Rp1.142.729,74 

Total upah percepatan 2 jam = (Upah 

lembur 2 jam + total upah normal perhari) 

x Durasi percepatan 

a) Excavator  = (Rp18.248.128 + 

Rp7.983.555,84) x 23,09 = 

Rp605.762.587,45 

b) Dump Truck  = (Rp72.010.499 + 

Rp31.504.593,12) x 23,09 = 

Rp2.390.451.601,68 

c) Motor grader  = (Rp2.611.954 + 

Rp1.142.729,74) x 23,09 = 

Rp86.706.091,42 

Maka total upah percepatan 2 jam = 

Rp3.082.920.280,55 

 

Biaya dengan lembur 3 jam 

Analisis biaya normal perhari = kebutuhan 

perhari x biaya per jam 

a) Excavator  = 57,05 x Rp319.854,00

 = Rp18.248.128 

b) Dump Truck  = 745,23 x Rp96.628,00

 = Rp72.010.499 

c) Motor grader  = 8,24 x Rp316.765,00

 = Rp2.611.954 

Analisis biaya percepatan pekerjaan 

Harga tenaga kerja lembur 3 jam = jumlah 

kebutuhan perjam x harga lembur 

a) Excavator  = 7,13 x  

Rp1.759.197,00 =  Rp12.545.587,75 

b) Dump Truck  = 493,15 x  

Rp531.454,00 =  Rp49.507.217,76 

c) Motor grader  = 1,03 x  

Rp1.742.207,50 =  Rp1.795.718,16 

Total upah percepatan 3 jam  

= (Upah lembur 1 jam + total upah normal 

per hari) x Durasi percepatan 

a) Excavator  = (Rp18.248.128 + 

Rp12.545.587,75) x 21,54 = 

Rp663.249.254,40 

b) Dump Truck  = (Rp72.010.499 + 

Rp49.507.217,76) x 21,54 = 

Rp2.617.304.659,20 

c) Motor grader  = (Rp2.611.954 + 

Rp1.795.718,16) x 21,54 = 

Rp94.934.470,50 

Maka total upah percepatan 3 jam = 

Rp.9.057.481.062,42 

 

3. Cost variance  

Cost variance adalah selisih antara biaya 

setelah percepatan dan biaya normal suatu 

kegiatan proyek. Untuk menentukan nilai cost 

variance dapat dilakukan perhitungan sebagai 

berikut ini. 

Kegiatan  = Pembersihan dan pengupasan 

lahan  

Biaya normal  = Rp6.977.615.041 

Biaya percepatan  

Biaya normal  = Rp2.600.376.237 

Biaya percepatan  

1 jam = Rp2.775.682.500 

2 jam = Rp3.082.920.281 

3 jam = Rp3.375.488.384 

Selisih biaya (Cost variance)  

Cost variance = biaya percepatan – biaya 

normal 

1 jam = Rp2.775.682.500 - Rp2.600.376.237 = 

Rp175.306.263 

2 jam = Rp3.082.920.281 - Rp2.600.376.237 = 

Rp482.544.044 

3 jam = Rp3.375.488.384 - Rp2.600.376.237 = 

Rp775.112.147 

 

4. Duration variance  

Duration variance adalah selisih antara 

durasi normal dan durasi percepatan. Analisis 

duration variance menggunakan microsoft 

project 2010. Hasil duration variance sebagai 

berikut ini.  

Kegiatan  = Pembersihan dan pengupasan 

lahan  

Durasi normal  = 28 hari 

Durasi percepatan  
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1 jam = 25 hari 

2 jam = 23 hari 

3 jam = 22 hari 

Selisih durasi (Cost variance)  

Cost variance =  Durasi normal – Durasi 

percepatan  

1 jam = 28 hari - 25 hari = 3 hari 

2 jam = 28 hari - 23 hari = 5 hari 

3 jam = 28 hari - 22 hari = 6 hari 

5. Cost Slope 

Cost slope adalah perbandingan antara 

selisih biaya percepatan dengan biaya normal 

dan selisih durasi normal dengan durasi 

percepatan. Setelah memperoleh hasil dari 

percepatan durasi dan selisih biaya, selanjutnya 

adalah menhitung cost slope untuk kegiatan 

kritis setelah penambahan jam lembur 1 – 3 

jam. Perhitungan nya seperti berikut ini. 

Contoh kegiatan : Pembersihan dan 

pengupasan lahan  

1) Lembur 1 jam 

Slope   = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒  
 /  

Slope   = 
Rp175.306.263

3
 

= Rp61.913.720 

2) Lembur 2 jam 

Slope   = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒   
 /  

Slope   = 
Rp482.544.044

5
 

= Rp98.333.555 

3) Lembur 3 jam 

Slope   = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒   
 /  

Slope   = 
Rp775.112.147

6
 

= Rp119.957.832 

6. Analisis biaya langsung dan tidak langsung 

Proyek kontruksi terdapat dua jenis biaya 

yaitu biaya langsung dan tidak langsung. 

Menurut Laksana dkk. (2014) Biaya langsung 

yaitu elemen biaya yang mempunyai kaitan 

langsung dengan volume pekerjaan yang sudah 

ada dalam item pembayaaran yang akan 

menjadi komponen permanen hasil akhir 

proyek. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu 

biaya yang tidak berkaitan langsung dengan 

besaran volume komponen fisik dihasil akhir 

proyek, tapi mempunyai kontribusi terhadap 

penyelesaian kegiatan proyek.  

Secara umum biaya langsung yaitu 

keseluruhan biaya yang langsung berhubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan proyek 

kontruksi yang ada di lapangan. Sedangkan 

biaya tidak langsung yaitu keseluruhan biaya 

proyek yang tidak langsung berhubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan proyek 

kontruksi di lapangan tapi biaya ini harus ada 

di proyek tersebut. Cara untuk menghitung 

biaya tidak langsung yaitu menggunakan hasil 

dari pemodelan biaya dengan metode regresi 

non linier menggunakan algoritma 

genematika, persamaannya adalah:  

y = -0,95-(4,888(ln(x1 – 0,21) – ln(x2)) + ɛ 

dengan:  

x1 = nilai proyek  

x2 = durasi pelaksanaan proyek 

y = -0,95-(4,888(ln(Rp.36.205.590.305,57 – 

0,21) – ln(266)) + ɛ  

y = 0,08%  

 

Diperhitungkan bahwa proyek 

Preservasi Rehabilitasi Jalan Trengguli-

Kudus-Pati-Rembang-Bulu khususnya pada 

pekerjaan pelebaran jalan dengan nilai proyek 

sebesar Rp.59.157.322.252,91 diperoleh 

persentase biaya tidak langsung sebesar 0,06%. 

Berikut adalah perhitungan dari biaya langsung 

dan tidak langsung.  

Biaya tidak langsung = 0,06% x 

Rp.59.157.322.252,91 = Rp.3.794.112.020,99  

Biaya tidak langsung = 0,08% x 

Rp.36.205.590.305,57 = Rp.3.194.995.511,17 

biaya tidak langsung/hari = biaya tidak 

langsung/durasi normal proyek  

= Rp.3.194.995.511,17 / 266 hari  

= Rp.12.015.922,43  

Biaya langsung   = biaya total proyek – biaya 

tidak langsung  

= Rp.36.205.590.305,57 - Rp.3.194.995.511,17 

= Rp.33.010.594.794,39 

Cara untuk mendapatkan jumlah biaya 

tidak langsung dan biaya langsung pada setiap 

percepatan menggunakan persamaan berikut 

ini:  

Kegiatan : Pembersihan dan pengupasan lahan 

Biaya tidak langsung  

Lembur 1 jam = (Rp.2.484.028.302 x 204) / 207 

= Rp.2.450.005.690 

Lembur 2 jam = (Rp.1.962.815.228 x 158) / 163 

= Rp.1.903.850.495 
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Lembur 3 jam = (Rp.1.572.531.880 x 124) / 131 

= Rp.1.494.890.536 

Biaya langsung  

Biaya langsung lembur = biaya langsung 

sebelumnya + cost slope 

Lembur 1 jam =  Rp.33.119.517.980,12 + 

Rp.61.913.720 

=  Rp.33.181.431.700,04 

Lembur 2 jam =  Rp.33.183.590.451,48 + 

Rp.98.333.555 

=  Rp.33.281.924.006,65 

Lembur 3 jam = Rp.33.221.633.481,35 + 

Rp.119.957.832 

= Rp.33.341.591.313,69 

Hasil perhitungan biaya langsung dan 

tidak langsung dalam bentuk grafik sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4. 1 Grafik biaya tidak langsung 

dengan lembur 1 jam 

 

Gambar 4. 2 Grafik biaya tidak langsung 

dengan lembur 2 jam 

 

Gambar 4. 3 Grafik biaya tidak langsung 

dengan lembur 3 jam 

 

Gambar 4. 4 Grafik biaya langsung dengan 

lembur 1 jam 

 

Gambar 4. 5 Grafik biaya langsung dengan 

lembur 2 jam 

 

Gambar 4. 6 Grafik biaya langsung dengan 

lembur 3 jam 
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7. Hasil dari perhitngan durasi total dan biaya 

total akibat percepatan. 

 

Gambar 4. 7 Biaya total untuk lembur 1 jam 

 

Gambar 4. 8 Grafik biaya total untuk lembur 2 

jam 

 

Gambar 4. 9 Grafik biaya total untuk lembur 3 

jam 

8. Efisiensi waktu dan biaya proyek  

Efisiensi waktu yaitu perbandingan antara 

selisih durasi normal dengan durasi komulatif 

kegiatan dan durasi normal dalam bentuk 

persen (%). Untuk efisiensi biaya sendiri 

mempunyai arti yang sama dengan efisiensi 

waktu, tetapi efisiensi biaya merupakan 

perbandingan antara biaya total. Cara untuk 

menentukan nilai efisiensi dapat menggunakan 

cara seperti berikut ini. Contoh perhitungan 

pembersihan dan pengupasan lahan. 

Lembur 1 jam  

Efisiensi waktu = 
266−204

266
x 100% = 23,3%  

Efisiensi biaya = 
𝑅𝑝36.205.590.305,57−𝑅𝑝35.631.437.390,44

𝑅𝑝36.205.590.305,57
x 100% = 

1,59%  

Lembur 2 jam  

Efisiensi waktu =
266−158

266
 x 100% = 40,4%  

Efisiensi biaya = 
𝑅𝑝36.205.590.305,57 −  𝑅𝑝35.185.774.501,97  

 𝑅𝑝36.205.590.305,57 
x 100% = 

2,82%  

Lembur 3 jam  

Efisiensi waktu = 
266−124

266
x 100% = 53,2%  

Efisiensi biaya = 
 𝑅𝑝36.205.590.305,57 −  𝑅𝑝34.836.481.849,25 

 𝑅𝑝36.205.590.305,57 
 x 100% 

= 3,78%  

 

Gambar 4. 10 Grafik efisiensi biaya lembur 1 

jam  

 

Gambar 4. 11 Grafik efisiensi biaya lembur 2 

jam  
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Gambar 4. 12 Grafik efisiensi biaya lembur 3 

jam  

E. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

dilakukan pada Proyek Preservasi Rehabilitasi 

Jalan Trengguli–Kudus–Pati Rembang–Bulu, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Waktu dan biaya proyek dengan 

penambahan jam lembur pada kondisi normal 

sebesar 266 hari dengan biaya normal 

Rp.36.205.590.305,57. Kondisi lembur 1 jam 

mengakibatkan durasi percepatan menjadi 207 

hari dengan biaya Rp35.603.546.282,34, 

lembur 2 jam mengakibatkan durasi percepatan 

menjadi 163 hari dengan biaya  

Rp35.146.405.679,56, lembur 3 jam 

mengakibatkan durasi percepatan menjadi 131 

hari dengan biaya  Rp34.794.165.361,84. 

Untuk penambahan jam lembur, hasil 

yang paling efektif adalah penambahan lembur 

3 jam yaitu nilai Efisiensi biaya 3,90% dan 

Efisiensi durasi 50,8%. Diperoleh selisih biaya 

Rp1.411.424.943,72 dan selisih durasi 135 hari. 
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