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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan 

pokok bagi setiap orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan 

pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk 

dapat tetap melangsungkan hidup. Banyak orang menilai bahwa 

sejahtera atau tidaknya seseorang atau keluarga bisa dilihat dari keadaan 

tempat tinggalnya. Semakin bagus tempat tinggal (rumah) seseorang 

maka semakin sejahtera kehidupan orang tersebut. 

Dewasa ini banyak bermunculan perusahaan industri perumahan 

atau pengembang perumahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan 

rumah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sasaran penjualan 

perumahan adalah semua lapisan masyarakat, baik ekonomi bawah, 

menengah maupun atas. Karena peluang tersebut, maka para 

pengembang perumahan bersaing untuk dapat memenuhi permintaan 

masyarakat yaitu dengan membangun perumahan sesuai kebutuhan dan 

selera mereka. 

Ketatnya persaingan dalam bisnis perumahan ini, menuntut para 

pengelola perusahaan untuk dapat lebih hati-hati dalam menjalankan 

usaha. Perlu adanya perencanaan yang baik dalam menjalankan 

usahanya. Perusahaan harus membuat suatu perencanaan yang matang 

sebelum menjalankan proyek. Mulai dari pemilihan lokasi perumahan, 
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desain perumahan, sasaran yang dituju, sampai perencanaan mengenai 

pelaksanaan proyek.  

Awal timbulnya proyek pembangunan perumahan berasal dari 

pengamatan developer (pengembang) yang menunjukkan adanya 

kebutuhan masyarakat akan rumah yang bergaya arsitektur tertentu. Dari 

hasil pengamatan tersebut muncul ide untuk membangun perumahan 

dengan model minimalis yang diwujudkan dalam bentuk gambar desain 

rumah. Perumahaan model minimalis merupakan model rumah yang 

memanfaatkan lahan dengan ukuran yang lebih diminimalkan. Setelah 

desain rumah yang dibuat telah disepakati maka proyek pembangunan 

perumahan dapat direalisasikan. 

Dalam pelaksanaan proyek, PT. FAJAR BANGUN RAHARJA 

biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemborong dengan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pemborong merupakan pihak 

luar yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan proyek 

pembangunan Perumahan Fajar Indah Permata. Karena dalam proyek 

tersebut melibatkan dua pihak yaitu pemborong (mandor) dan developer,

maka perlu adanya koordinasi dari kedua belah pihak untuk menjalankan 

proyek tersebut. 

Koordinasi antara pemborong dan developer akan lebih terarah jika 

sebelumnya dibuat suatu perencanaan mengenai pelaksanaan proyek. 

Perencanaan adalah penetapan tujuan perusahaan dan penentuan 

strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko, 
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2000:21). Perencanaan proyek memuat prosedur atau urutan kegiatan 

yang akan dilaksanakan dan waktu penyelesaian proyek. Perusahaan 

juga perlu membuat perencanaan mengenai perkiraan kebutuhan bahan 

yang digunakan dalam proyek tersebut sehingga dapat diketahui jumlah 

masing-masing bahan yang harus disediakan dan jumlah biaya untuk 

menangani proyek. 

Dari perencanaan tersebut, dapat disusun penjadwalan proyek. 

Penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk 

seluruh kegiatan proyek (Render dan Heizer, 2005:77). Penjadwalan 

proyek berguna untuk mengetahui rangkaian kegiatan proyek dan jangka 

waktu kegiatan proyek. Disamping itu, juga memudahkan dalam 

persiapan kegiatan proyek, terutama dalam mempersiapkan kebutuhan 

proyek. Perusahaan dapat memperkirakan kapan suatu bahan akan 

digunakan sehingga dapat merencanakan waktu pemesanan atau 

pembelian bahan. Tujuan penjadwalan proyek adalah agar waktu 

pelaksanaan proyek dapat lebih efisien dan resiko keterlambatan proyek 

dapat diatasi. Sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya 

untuk menangani keterlambatan.   

Dalam perencanaan dan penjadwalan proyek biasanya 

dipergunakan bantuan teknik seperti diagram Gantt (sesuai dengan 

penemunya Henry Gantt) atau diperluas dengan menggunakan analisis 

network. Tujuan utama penggunaan teknik tersebut adalah untuk 

membantu pihak perencana agar lebih mudah memperkirakan kapan 

suatu proyek terselesaikan.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka disusun Tugas Akhir dengan judul: 

ANALISIS NETWORK DALAM PERENCANAAN DAN PENJADWALAN 

PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN FAJAR INDAH PERMATA 

PADA PT. FAJAR BANGUN RAHARJA SURAKARTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan menggunakan analisis network ini, masalah-masalah yang 

dibahas antara lain: 

1. Bagaimana kegiatan proyek pembangunan Perumahan Fajar Indah 

Permata? 

2. Berapa perkiraan waktu kegiatan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap kegiatan dan keseluruhan kegiatan proyek? 

3. Kegiatan apa yang termasuk dalam jalur kritis? 

4. Berapa probabilitas penyelesaian proyek tersebut dalam waktu yang 

ditargetkan selama 35 minggu? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan masalah adalah: 

1. Mengetahui kegiatan proyek pembangunan Perumahan Fajar Indah 

Permata. 

2. Mengetahui perkiraan waktu kegiatan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap kegiatan dan seluruh kegiatan proyek. 

3. Mengetahui kegiatan yang termasuk dalam jalur kritis. 
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4. Mengetahui probabilitas penyelesaian proyek tersebut dalam waktu 

yang ditargetkan selama 35 minggu. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pembahasan ini 

adalah: 

1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori tentang manajemen proyek 

yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata 

dan mampu mengembangkan wawasan tentang aplikasi manajemen 

proyek tersebut. 

2. Sebagai pembanding dengan metode yang telah diterapkan oleh 

perusahaan selama ini dalam perencanaan dan penjadwalan proyek. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kasus yaitu 

mengenai bagaimana menangani kegiatan proyek yang sangat 

kompleks dimana dalam pelaksanaan proyek melibatkan dua pihak 

yang berperan penting yaitu pihak pemborong (mandor) dan pihak 

pengembang (developer). Dalam pelaksanaan proyek perlu dibuat 

suatu perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan proyek 

memudahkan dalam mengidentifikasi kegiatan proyek dan waktu 

pelaksanaan proyek. Dan penjadwalan proyek meliputi pengurutan 

dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Dengan 
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menggunakan analisis network teknik PERT, penulis akan menyajikan 

pembahasan tentang perencanaan dan penjadwalan proyek 

pembangunan Perumahan Fajar Indah Permata.  

2. Objek Penelitian 

Objek tempat penelitian adalah Perumahan Fajar Indah 

Permata Baturan-Surakarta Tipe 125 Blok AE3 Kav.21 dan 22 pada 

PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan untuk melakukan pembahasan 

tugas akhir meliputi data tentang sejarah perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi beserta job description, aspek sumber daya 

manusia, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek produksi, 

deskripsi kegiatan proyek, urutan kegiatan proyek dan waktu kegiatan 

proyek. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

perusahaan. Data sekunder ini diperoleh sudah berupa catatan atau 

laporan dari perusahaan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan adalah: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara pengamatan langsung di lapangan. Data yang diperoleh 

adalah data tentang deskripsi kegiatan proyek. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada karyawan pendamping magang 

kerja. Data yang diperoleh adalah data tentang urutan kegiatan 

proyek dan waktu kegiatan proyek. 

c. Pemeriksaan Dokumen Perusahaan 

Pemeriksaan dokumen perusahaan merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mencari atau membuka kembali 

berkas dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Data yang 

diperoleh adalah data tentang sejarah perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi beserta job description, aspek sumber daya 

manusia, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek produksi. 

5. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan penulis dalam pembahasan tugas 

akhir adalah: 

a. Pembahasan Deskriptif 

Pembahasan deskriptif yaitu teknik untuk membuat 

gambaran deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai suatu objek yang diteliti. Pembahasan deskriptif ini 

digunakan penulis untuk mendeskripsikan kegiatan proyek yang 

disertai dengan gambar/foto untuk memperjelas kegiatan proyek. 

b. Optimasi Keputusan 

Optimasi keputusan yaitu teknik untuk melakukan sintesa 

suatu keputusan optimal dalam bidang manajeman industri. 
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Optimasi keputusan ini digunakan penulis untuk menentukan 

waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan proyek, jalur kritis dan 

besarnya probabilitas penyelesaian proyek. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perencanaan 

Proses dasar yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengelola usahanya agar semua kegiatan lebih terarah adalah dengan 

membuat suatu perencanaan. Gitosudarmo dan Mulyono (1996:71) 

mendefinisikan “Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan 

perusahaan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut”.  

 
Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 
program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko, 2000:21). 

 

Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam membuat 

perencanaan suatu kegiatan yaitu: (Handoko, 2000:79) 

Tahap 1 :  Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

Tahap 2 :  Merumuskan keadaan saat ini. 

Tahap 3 :  Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 

Tahap 4 : Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk 

pencapaian tujuan. 

Suatu perencanaan harus mengandung unsur-unsur yang dapat 

menjawab enam pertanyaan yaitu: (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996:72) 

1. Tindakan apakah yang harus dikerjakan (what)? 

2. Apakah yang menyebabkan tindakan itu harus dikerjakan (why)? 
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3. Dimana tindakan itu harus dikerjakan (where)? 

4. Kapan rencana tindakan itu harus dikerjakan (when)? 

5. Siapa yang mengerjakan tindakan itu (who)? 

6. Bagaimanakah melaksanakan tindakan itu (how)? 

Menurut Handoko (2000:80), ada dua alasan yang mendasari 

perlunya perencanaan dalam suatu perusahaan. Perencanaan dilakukan 

untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dan 

positive benefits dalam bentuk meningkatkan kesuksesan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Dengan adanya perencanaan, beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan; membantu dalam kristalisasi 

persesuaian pada masalah-masalah utama; memungkinkan manajer 

memahami keseluruhan gambaran operasi dengan lebih jelas; membantu 

penempatan tanggung jawab lebih tepat; memberikan cara pemberian 

perintah untuk beroperasi; memudahkan dalam melakukan koordinasi 

diantara berbagai bagian organisasi; membuat tujuan lebih khusus, 

terperinci dan lebih mudah dipahami; meminimumkan pekerjaan yang 

tidak pasti; serta menghemat waktu, usaha dan dana. (Handoko, 

2000:81) 

Perencanaan dan rencana dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

cara yang berbeda. Cara pengklasifikasian perencanaan akan 

menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan. Ada 
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paling sedikit lima dasar pengklasifikasian rencana-rencana sebagai 

berikut: (Handoko, 2000:84) 

1. Bidang fungsional, mencakup rencana produksi, pemasaran, 

keuangan dan personalia. Setiap faktor memerlukan tipe perencanaan 

yang berbeda. Misal, rencana produksi akan meliputi perencanaan 

kebutuhan bahan, scheduling produksi, jadwal pemeliharaan mesin 

dan sebagainya. Sedang rencana pemasaran berisi target penjualan, 

program promosi dan sebagainya. 

2. Tingkat organisasional, termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-

satuan kerja organisasi. Teknik-teknik dan isi perencanaaan berbeda 

untuk tingkatan yang berbeda pula. Perencanaan organisasi 

keseluruhan akan lebih kompleks daripada perencanaan suatu satuan 

kerja organisasi. 

3. Karakteristik-karakteristik (sifat) rencana, meliputi faktor-faktor 

kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, 

rasionalitas, kuantitatif dan kualitatif. Misal rencana pengembangan 

produk biasanya bersifat rahasia: rencana produksi lebih bersifat 

kuantitatif dibanding rencana personalia. 

4. Waktu, menyangkut rencana jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang. Semakin lama rentangan waktu antara prediksi dan kejadian 

nyata, kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar. Sebagai 

contoh, tingkat kepastian rencana pembangunan pabrik baru sepuluh 

tahun yang akan datang, lebih rendah dibanding rencana untuk 

pindah kantor dua minggu lagi. 
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5. Unsur-unsur rencana, dalam waktu anggaran, program, prosedur, 

kebijakan dan sebagainya. Perencanaan meliputi berbagai tingkatan 

dan setiap tingkatan merupakan bagian dari tingkatan yang lebih 

tinggi. Perencanaan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan, seperti program pengiklanan, prosedur seleksi 

personalia, anggaran penelitian dan pengembangan, dan seterusnya.  

Atas dasar luas cakupan masalah serta jangkauan waktu yang 

terkandung dalam suatu rencana maka rencana dapat dibedakan dalam 

tiga macam bentuk yaitu: (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996:91) 

1. Rencana Global (Global Plan, Corporate Plan)

Rencana global ini merupakan penentuan tujuan yang 

menyeluruh atau keseluruhan dan yang menyangkut jangka panjang 

dari organisasi tersebut sebagai keseluruhan atau totalitas. Analisis 

penyusunan Corporate Plan itu sering dinamakan analisis SWOT yaitu 

Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity 

(kesempatan) dan Treath (tekanan). 

Berdasarkan analisis SWOT, kelemahan perusahaan adalah 

bahwa masih menggantungkan pelaksanaan proyek kepada pihak lain 

yaitu pemborong. Sedangkan pembangunan perumahan dengan 

model minimalis merupakan suatu kesempatan/peluang perusahaan 

untuk menarik konsumen. 

2. Rencana Strategis (Strategic Plan)

Rencana disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan 

atau tugas-tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai 
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dimensi jangka yang cukup panjang. Arti strategis dalam penyusunan 

rencana ini adalah berarti usaha untuk menyusun dan memilih urutan 

kegiatan yang akan dicapai terlebih dahulu dan kegiatan yang akan 

dilakukan kemudian.  

Ada tiga prinsip dasar di dalam penyusunan rencana strategis. 

Pertama, stabilitas yaitu bahwa untuk melaksanakan suatu kegiatan 

pembangunan apapun maka haruslah terlebih dahulu diciptakan 

keadaan atau suasana yang stabil. Kedua, pembangunan 

/pertumbuhan, dalam usaha pembangunan ini perlu diingat urutan 

pembangunannya. Ketiga, pemerataan yaitu penyebaran pembagian 

hasil-hasil pembangunan tersebut kepada segenap anggota atau 

warga organisasi secara adil. Dan dengan adanya pembagian yang 

adil tersebut maka akan terjaminlah adanya kontinuitas pembangunan 

serta kontinuitas dari kelangsungan adanya organisasi tersebut. 

3. Rencana Operasional (Operasional Plan)

Rencana operasional meliputi perencanaan terhadap kegiatan-

kegiatan operasional yang berjangka pendek guna menopang 

pencapaian tujuan jangka panjang baik dalam perencanaan global 

maupun perencanaan strategis.  

4. Menggunakan Pendekatan Multi Instansional 

Dengan menggunakan pendekatan multi instansional ini maka 

integrasi tugas akan selalu terjadi, sehingga koordinasi antarbagian 

atau departemen akan selalu terjadi. 
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B. Pengertian Penjadwalan 

Penjadwalan sangat diperlukan untuk menetapkan jangka waktu 

kegiatan proyek yang harus diselesaikan. Penjadwalan proyek meliputi 

pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. 

 
Yamit (1996:204) mengartikan Penjadwalan (scheduling) adalah 

gambaran waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas 
dengan memperhatikan faktor-faktor seperti syarat-syarat tugas, 
perkiraan permintaan dan kapasitas yang tersedia. 

 

Pembuatan jadwal secara keseluruhan atau dalam jumlah besar 

sangat sulit untuk dilakukan karena menyangkut aktivitas perusahaan 

secara keseluruhan. Namun perlu diketahui bahwa salah satu kunci 

keberhasilan meningkatkan efisiensi dalam operasi adalah kemampuan 

untuk menyusun jadwal secara efektif. Beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menyusun jadwal adalah sebagai berikut 

(Yamit,1996:207):  

1. Metode Jalur Kritis ( Critical Path Method ). 

Metode jalur kritis ini lebih cocok untuk penjadwalan pekerjaan 

proyek atau pekerjaan yang sekali jalan. Proyek yang dimaksudkan 

adalah yang memiliki kegiatan awal dan kegiatan akhir. Metode ini 

akan menghadapi kesulitan apabila diterapkan untuk mengatur jadwal 

produksi khususnya untuk produksi massa atau yang menggunakan 

sistem kelompok ( batch ). 

2. Pendekatan Cabang dan Batas ( Branch and Bound Approach ). 

Metode pendekatan cabang dan batas banyak digunakan untuk 

membuat jadwal produksi kelompok. Alternatif jadwal yang mungkin 
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dilakukan disajikan dalam bentuk pohon dengan cabang-cabangnya. 

Untuk mendapatkan jadwal yang fisibel harus dilakukan pemeriksaan 

setiap cabang dan akhirnya metode ini kurang praktis. 

3. Lini Keseimbangan ( Line of Balance ). 

Metode lini keseimbangan hampir mirip dengan metode jalur 

kritis, bahkan secara historis lini keseimbangan dikembangkan lebih 

dahulu sebelum metode jalur kritis. Metode ini efektif digunakan untuk 

pembuatan jadwal proyek atau jadwal produksi untuk unit tunggal 

yang menggunakan sistem rakitan.  

Untuk membuat jadwal dengan metode lini keseimbangan, 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus ada tahap-

tahap dalam produksi, waktu operasi setiap tahap dapat diketahui 

secara pasti, kapan penyerahan dilakukan dapat ditentukan dan 

sumber daya tersedia sesuai kebutuhan. 

4. Metode Perencanaan Kebutuhan Bahan (Material Requirement 

Planning = MRP). 

Metode MRP dapat dikatakan metodologi baru dalam 

pengendalian produksi atau operasi. 

5. Metode Tepat Waktu (Just In Time = JIT). 

Metode JIT merupakan sistem produksi yang dikembangkan 

oleh Jepang dan berhasil secara meyakinkan terutama untuk 

pekerjaan produksi massa dan berulang dengan pengendalian yang 

lebih ketat. 
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6. Metode Teknologi yang Dioptimalkan (Optimized Production 

Technology = OPT). 

Metode OPT merupakan metode yang relatif baru dan 

mempunyai kesamaan dengan metode JIT. Kalau dalam metode JIT 

lebih banyak mengandalkan sistem manual, maka metode OPT 

didukung oleh perangkat lunak komputer. 

Dari enam metode yang dapat digunakan untuk menyusun jadwal 

tersebut, metode yang dipakai dalam analisis tugas akhir adalah metode 

jalur kritis. Karena metode jalur kritis merupakan metode yang paling 

cocok untuk penjadwalan proyek. 

Manfaat dari penjadwalan proyek adalah membantu dalam 

menunjukkan hubungan tiap kegiatan dengan kegiatan lainnya dan 

terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasikan hubungan yang harus 

didahulukan di antara kegiatan, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu 

yang realistis untuk tiap kegiatan serta membantu penggunaan orang, 

uang dan sumber daya bahan dengan mengidentifikasikan bottleneck 

kritis (hal-hal yang mungkin menghambat suatu proyek) pada proyek. 

(Render dan Heizer, 2005:79) 

 

C. Pengertian Proyek 

Ada perusahaan yang melaksanakan kegiatannya dalam bentuk 

proyek baik besar maupun kecil. Render dan Heizer (2005:75) 

mendefinisikan proyek sebagai “sederetan tugas yang diarahkan kepada 

suatu hasil utama”. 
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Gray, dkk (1991:1) mengartikan Proyek adalah kegiatan-kegiatan 
yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk 
kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk 
mendapatkan benefit. 

 

Kegiatan proyek adalah sebagai satu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber 
daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang 
sasarannya telah digariskan dengan jelas. (Soeharto, 1995:1) 

 

Menurut Soeharto (1995:1) suatu proyek memiliki ciri pokok 

sebagai berikut:  

1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses 

mencapai tujuan diatas telah ditentukan. 

3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya 

tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

4. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung. 

Kegiatan-kegiatan proyek dapat berbentuk investasi baru seperti 

pembangunan pabrik, pembuatan jalan raya atau kereta api, irigasi, 

bendungan, perkebunan, pembukaan hutan, pendirian gedung-gedung 

sekolah atau rumah sakit,  penelitian, perluasan atau perbaikan program-

program yang sedang berjalan, dan sebagainya (Gray, dkk,1991:1). 

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek 

dapat berbentuk barang-barang modal, tanah, bahan-bahan setengah 

jadi, bahan-bahan mentah, tenaga kerja, dan waktu. Sumber-sumber 

tersebut, sebagian atau seluruhnya, dapat dianggap sebagai barang atau 
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jasa konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk 

memperoleh benefit yang lebih besar di masa yang akan datang (Gray, 

dkk, 1991:1). 

Sasaran proyek yang juga merupakan tiga kendala ( triple 

constraint ) adalah: ( Soeharto, 1995:2) 

1. Anggaran. 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi 

anggaran. 

2. Jadwal. 

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 

yang telah ditentukan. 

3. Mutu. 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan 

kriteria yang dipersyaratkan. 

Kompleksitas tidak tergantung dari besar kecilnya ukuran suatu 

proyek. Proyek kecil dapat bersifat lebih kompleks daripada proyek 

dengan ukuran yang lebih besar. Kompleksitas proyek tergantung dari 

jumlah macam kegiatan di dalam proyek, macam dan jumlah hubungan 

antarkegiatan (organisasi) di dalam proyek serta macam dan jumlah 

hubungan antarkegiatan (organisasi) di dalam proyek dengan pihak luar. 

(Soeharto, 1995:3) 
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Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat 

dikelompokkan menjadi: (Soeharto, 1995:4) 

1. Proyek Engineering-Kontruksi. 

Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari 

pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan kontruksi. 

Proyek macam ini, misalnya pembangunan gedung, jembatan, 

pelabuhan, jalan raya, fasilitas industri dan lain-lain. 

2. Proyek Engineering-Manufaktur. 

Proyek manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan 

produk baru. Kegiatan utamanya meliputi desain engineering,

pengembangan produk (product development), pengadaan, 

manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasi produk yang 

dihasilkan. Contoh untuk ini adalah pembuatan ketel uap, generator, 

mesin pabrik, kendaraan mobil dan lain sebagainya. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan. 

Proyek penelitian dan pengembangan (research and 

development) bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan 

dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam mengejar 

hasil akhir, proyek ini sering kali menempuh proses yang berubah-

ubah demikian pula dengan lingkup kerjanya. Agar tidak melebihi 

anggaran atau jadwal secara substansial maka perlu diberikan 

batasan yang ketat perihal masalah tersebut. 
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4. Proyek Pelayanan Manajemen. 

Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini, 

diantaranya merancang sistem informasi manajemen, meliputi 

perangkat lunak maupun perangkat keras; merancang program 

efisiensi dan penghematan; serta diversifikasi, penggabungan dan 

pengambilalihan. Proyek tersebut tidak membuahkan hasil dalam 

bentuk fisik, tetapi laporan akhir. 

5. Proyek Kapital. 

Berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria 

tertentu untuk proyek kapital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan 

dana kapital (istilah akuntansi) untuk investasi. Proyek kapital 

umumnya meliputi pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian 

material dan peralatan (mesin-mesin), manufaktur (pabrikasi) dan 

konstruksi pembangun fasilitas produksi. 

Pada kenyataan sesungguhnya, tidak mudah memilah-milah 

macam proyek berdasarkan kriteria diatas, karena sering kali satu 

proyek mengandung komponen berbagai kegiatan dengan bobot 

(harga, atau jam-orang/tarif) yang tidak jauh berbeda. 

Awal timbulnya proyek dapat berasal dari beberapa sumber berikut 

ini (Soeharto, 1995:5): 

1. Rencana Pemerintah 

Misalnya proyek pembangunan prasarana, seperti jalan, 

jembatan, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, lapangan terbang. 

Tujuan dititikberatkan pada kepentingan umum dan masyarakat. 
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2. Permintaan Pasar 

Hal ini terjadi bila suatu ketika pasar memerlukan kenaikan 

suatu macam produk dalam jumlah besar. Permintaan ini dipenuhi 

dengan jalan membangun sarana produksi baru. 

3. Dari Dalam Perusahaan yang Bersangkutan 

Hal ini dimulai dengan adanya desakan keperluan dan setelah 

dikaji dari segala aspek menghasilkan keputusan untuk 

merealisasikannya menjadi proyek. Misalnya proyek yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperbaharui (modernisasi) 

perangkat dan sistem kerja lama agar lebih mampu bersaing. 

4. Dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk baru yang 

diperkirakan akan banyak manfaat dan peminatnya, sehingga 

mendorong dibangunnya fasilitas produksi. Misalnya komoditi obat-

obatan dan bahan kimia yang lain. 

 

D. Pengertian Pembangunan 

Untuk sampai pada suatu definisi dapat ditinjau dari beberapa 

pendapat tentang pembangunan yaitu (Aji dan Sirait, 1984:4): 

1. Pembangunan adalah pertumbuhan yang didasarkan atas konsep 

kapitalis. 

2. Pembangunan adalah ketergantungan antar manusia, manusia 

dengan bumi, dan bumi dengan manusia dari saat ke saat. 

3. Pembangunan adalah konsep berpikir. 
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4. Pembangunan adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan 

orang miskin. 

5. Pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan bukan 

pemenuhan keinginan. 

6. Pembangunan adalah proses penentuan tujuan alokasi dana dan 

penggunaan dana tersebut dengan efektif. 

7. Pembangunan adalah wadah untuk melakukan korupsi bagi orang 

yang tamak dan mementingkan diri sendiri. 

8. Pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki 

kehidupan dan penghidupan. 

9. Pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia 

yang adil dan makmur. 

10. Pembangunan adalah cara untuk mencapai manusia seutuhnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pembangunan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada 

secara efektif yang hasilnya dapat dinikmati oleh seseorang atau 

sekelompok orang tertentu. 

 

E. Analisis Network 

Teknik yang digunakan dalam analisis network adalah PERT dan 

CPM. Teknik PERT berbeda dengan CPM. Meskipun PERT dan CPM 

berbeda pada beberapa hal dalam terminologi dan konstruksi jaringan, 

tujuan mereka sama. Analisis yang digunakan pada kedua teknik ini 
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sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah bahwa PERT menggunakan 

tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Perkiraan waktu ini digunakan 

untuk menghitung nilai yang diharapkan dan penyimpangan standar 

untuk kegiatan tersebut. CPM membuat asumsi bahwa waktu kegiatan 

diketahui pasti, hingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap 

kegiatan. (Render dan Heizer, 2005:80) 

Metode yang digunakan secara meluas dalam perencanaan, 

penjadwalan dan pengawasan adalah PERT (Handoko, 1999:401). 

 
PERT atau Program Evaluation and Review Technique merupakan 

suatu metoda analitik yang dirancang untuk membantu dalam 
scheduling dan pengawasan kompleks yang memerlukan kegiatan-
kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu, dan 
kegiatan-kegiatan itu mungkin tergantung pada kegiatan-kegiatan lain 
(Handoko, 1999:401). 

 

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya 

analisis network yaitu membantu dalam menyusun perencanaan suatu 

proyek yang kompleks, membantu dalam menyusun scheduling 

pekerjaan-pekerjaan sehingga dapat dibuat dalam urutan yang praktis 

dan efisien, membantu dalam mengadakan pembagian kerja dari tenaga 

kerja dan dana yang tersedia, membantu dalam menyusun scheduling 

ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan-

keterlambatan, membantu dalam menentukan trade-off (kemungkinan 

pertukaran) antara waktu dan biaya serta membantu dalam menentukan 

probabilitas penyelesaian suatu proyek tersebut. (Handoko, 1999:402) 
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Ada enam langkah dasar yang harus diikuti dalam menyusun 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) maupun CPM 

(Critical Path Method) yaitu: (Render dan Heizer, 2005:80) 

1. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. 

2. Membangun hubungan antara kegiatan dan memutuskan kegiatan 

mana yang harus lebih dahulu dan mana yang harus mengikuti yang 

lain. 

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan 

kegiatan. 

4. Menetapkan perkiraan waktu dan /atau biaya untuk setiap kegiatan. 

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan (menentukan jalur 

kritis). 

6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan 

dan pengendalian proyek. 

Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek yaitu: 

(Render dan Heizer, 2005:81) 

1. Kegiatan-pada-Titik (Activity On Node / AON) 

Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan. 

 

Gambar 2.1 
Jaringan AON 

 

A CB
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2. Kegiatan Pada Panah (Activity On Arrow / AOA) 

Pada AOA, titik mewakili waktu mulai dan selesainya suatu 

kegiatan dan juga disebut kejadian. Artinya titik pada AOA tidak 

memerlukan waktu maupun sumber daya.  

Pendekatan AOA kadang-kadang memerlukan tambahan 

kegiatan semu (dummy activities) untuk memperjelas hubungan. 

Kegiatan semu tidak membutuhkan waktu dan sumber daya, tetapi 

diperlukan bila sebuah jaringan mempunyai dua kegiatan dengan 

kejadian mulai dan akhir yang sama, atau bila dua atau lebih 

mengikuti beberapa, tetapi tidak semua kegiatan pendahulu. 

 

Gambar 2.2 
Jaringan AOA 

Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. 

Untuk mengetahui jalur kritis, harus menghitung dua waktu awal dan akhir 

untuk setiap kegiatan. Oleh Render dan Heizer (2005:87) waktu kegiatan 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Mulai Terdahulu (Earliest Start / ES) 

ES yaitu waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai, dengan 

asumsi semua pendahulu sudah selesai. 

2. Selesai Terdahulu (Earlest Finish / EF) 

EF yaitu waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. 

 

1 2 3 4
A B C
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3. Mulai Terakhir (Latest Start / LS) 

LS yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak 

menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

4. Selesai Terakhir (Latest Finish / LF) 

LF yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak 

menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

Dalam menentukan jadwal waktu untuk setiap kegiatan dapat 

menggunakan proses two-pass (dua jalan) yang terdiri atas forward pass 

dan backward pass. ES dan EF ditentukan selama forward pass. LS dan  

LF ditentukan selama backward pass (Render dan Heizer, 2005:87).  

Proses two-pass akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Forward Pass.

a. Aturan Waktu Mulai Terdahulu (ES). 

Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu 

langsungnya harus diselesaikan. Jika suatu kegiatan hanya 

mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF 

dari pendahulunya. Dan jika suatu kegiatan mempunyai beberapa 

pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua 

EF pendahulunya. 

b. Aturan Waktu Selesai Terdahulu (EF). 

Waktu selesai terdahulu (EF) dari suatu kegiatan adalah 

jumlah dari waktu mulai terdahulu (ES) dan waktu kegiatannya. 
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2. Backward Pass.

Backward pass dimulai dengan kegiatan terakhir dari suatu 

proyek. Untuk setiap kegiatan, pertama-tama menentukan nilai LF-

nya, diikuti dengan nilai LS. Dua aturan berikut digunakan pada 

proses ini. 

a. Aturan Waktu Selesai Terakhir (LF). 

Aturan ini sekali lagi didasarkan pada kenyataan bahwa 

sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, seluruh pendahulu 

langsungnya harus diselesaikan. Jika suatu kegiatan adalah 

pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF-nya sama 

dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jika 

suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu 

kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari 

kegiatan-kegiatan yng secara langsung mengikutinya.  

b. Aturan Waktu Mulai Terakhir (LS). 

Waktu mulai terakhir (LS) dari suatu kegiatan adalah 

perbedaan / selisih antara waktu selesai terakhir (LF) dan waktu 

kegiatannya. 
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Untuk menunjukkan secara jelas jadwal-jadwal kegiatan pada 

jaringan proyek (pendekatan AON), dapat menggunakan notasi seperti 

pada Gambar 2.1 (Heizer dan Render, 2005:87). 

 

Nama kegiatan atau simbol 

Mulai terdahulu    Selesai terdahulu 

 

Mulai terakhir    Selesai terakhir 

Lamanya kegiatan 

 Gambar 2.3 
 Notasi Kegiatan 
 

Render dan Heizer (2005:91) mengartikan slack adalah “waktu 

yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur, tanpa 

menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan”.  

Secara sistematis, slack dapat dirumuskan (Render dan Heizer, 

2005:91): 

 

Slack = LS – ES   atau  Slack = LF – EF  

Kegiatan dengan slack = 0 disebut kegiatan kritis (critical activities)

dan berada pada jalur kritis.  

 
Jalur Kritis adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek yang 

mulai pada kegiatan pertama proyek, berhenti pada kegiatan terakhir 
proyek dan terdiri hanya kegiatan kritis yaitu kegiatan yang tidak 
mempunyai waktu slack (Render dan Heizer, 2005:91). 

 

Dalam mengenali semua waktu terdahulu dan terakhir sejauh ini, 

dan juga jalur kritis terkait, telah mengambil pendekatan CPM, dengan 

ES
A

2
LF 

EF

LS
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mengasumsikan bahwa semua waktu kegiatan diketahui dan juga tetap. 

Karenanya tidak ada variabilitas dalam waktu kegiatan. 

Walaupun demikian, pada kenyataannya sangat mungkin waktu 

penyelesaian kegiatan bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Hal 

ini berarti pengaruh variabilitas waktu aktivitas saat melakukan 

penjadwalan tidak dapat diabaikan. Untuk mengatasi masalah ini diambil 

pendekatan PERT (Render dan Heizer, 2005:93).  

Dalam PERT, dengan menggunakan distribusi peluang 

berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, sebagai berikut 

(Render dan Heizer, 2005:94): 

1. Waktu optimis (optimistic time / a) 

Yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan jika semua hal 

berlangsung sesuai rencana. Dalam memperkirakan nilai ini, biasanya 

terdapat peluang yang kecil (1/100) bahwa waktu kegiatan akan < a. 

2. Waktu pesimis (pessimistic time / b) 

Yaitu waktu yang dibutuhkan sebuah kegiatan dengan asumsi kondisi 

yang ada sangat tidak diharapkan. Dalam memperkirakan nilai ini, 

biasanya terdapat peluang yang juga kecil (1/100) bahwa waktu 

kegiatan akan > b. 

3. Waktu realistis (most likely time / m) 

Merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

sebuah kegiatan yang paling realistis. 

Render dan Heizer (2005:94) mengemukakan bahwa saat 

menggunakan PERT, dapat diasumsikan bahwa perkiraan waktu 
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kegiatan mengikuti distribusi peluang beta (beta probability distribution). 

Distribusi kontinu ini sering sesuai dalam menjelaskan nilai yang 

diharapkan dan juga varians untuk waktu penyelesaian kegiatan. 

PERT menimbang ketiga estimasi itu untuk menemukan waktu 

kegiatan yang diharapkan (expected activity time / ET) dengan 

menggunakan rumus: (Handoko, 1999:403) 

 

a + 4 (m) + b 
ET =  
 6

Hal ini berarti waktu realistis (m) diberikan bobot empat kali lipat daripada 

waktu optimis (a) dan waktu pesimis (b). Sedangkan untuk a dan b 

masing-masing diberikan bobot satu kali. Sehingga dengan pemberian 

bobot empat kali untuk m, antara pembilang dan penyebut dalam rumus 

dapat seimbang. 

 

Gambar 2.4 
Distribusi Peluang Beta dengan Tiga Perkiraan Waktu 

Waktu 
Optimis 

(a) 

Waktu 
Realistis 

(m) 

Waktu 
Pesimis 

(b) 

Waktu 
Kegiatan

Peluang 1 
diantara 100 

terjadi > b 

Peluang 1 
diantara 100 

terjadi < a 

peluang
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Untuk menghitung varians waktu penyelesaian kegiatan (variance 

of activity completion time), dapat menggunakan rumus: (Handoko, 

1999:408) 

 

σ² = [(b – a) / 6]²

PERT menggunakan varians kegiatan jalur kritis untuk membantu 

menentukan varians proyek keseluruhan. Varians proyek dihitung dengan 

menjumlahkan varians kegiatan kritis. Dan deviasi standar untuk TE 

didapatkan dengan menjumlahkan varians masing-masing kegiatan kritis: 

(Handoko, 1999:408) 

 

σ TE = ∑ kritis) jalur (untuk 

Informasi yang diperoleh dari perhitungan diatas dapat digunakan 

untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan peluang 

penyelesaian proyek tepat pada waktunya dimana PERT membuat dua 

asumsi lagi. Pertama, waktu penyelesaian proyek total mengikuti 

distribusi peluang normal. Kedua, waktu kegiatan bebas secara statistik. 

Dengan asumsi ini, kurva normal yang berbentuk lonceng bisa digunakan 

untuk mewakili tanggal penyelesaian proyek (Render dan Heizer, 

2005:97) 

 

TE

σ² TE 
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Persamaan standar normal sebagai berikut: (Handoko, 1999:408) 

 

T D - T E
Z =

σ TE 
 

Dimana:   TD = Waktu penyelesaian yang dijadwalkan/ditargetkan. 

 TE = Waktu penyelesaian yang diharapkan. 

 σ TE = deviasi standar untuk TE 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

PT. Fajar Bangun Raharja merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak dibidang pembangunan perumahan dan industri real 

estate yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1984. Sebagai 

badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), perusahaan 

ini berketetapan menjadi badan hukum dengan nomor pendirian C2-

3305.HT-01.01.Th.84 pada tanggal 11 Juni 1984. Sedangkan akta 

pendirian tanahnya nomor 62/5 Maret 1984. Dan untuk selanjutnya 

alamat kantor pusatnya berada di Jl. L.U Adisucipto No. 128 

Surakarta. 

Rencana perusahaan dalam usahanya adalah mengadakan 

perluasan lahan dan pengembangan guna menunjang Program 

Pemerintah di bidang perumahan. Perusahaan ini didirikan untuk 

waktu selama 73 tahun yang dimulai pada hari dikeluarkannya 

Keputusan Pemerintah yang persetujuan atas dasar ini dengan 

mengindahkan apa yang ditetapkan di dalam pasal 47 dan 51 KUHP. 
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2. Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 
Struktur Organisasi PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta 

 

Direktur 

Sekretaris Manajer 
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Pemasaran 
Umum 
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ASABRI 

Pembukuan 
Intern 

Pembukuan 
Pajak 

Bagian  
Produksi 

Bagian 
Cost Control 

Bagian 
Logistik 

Bagian 
Estimasi 

Bagian 
Perencanaan 
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Adapun Job Description dari masing-masing bagian dalam 

struktur organisasi sebagai berikut: 

a. Direktur 

Direktur bertugas mengelola dan mengontrol seluruh kegiatan 

perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas hidup dan 

matinya perusahaan. 

b. Sekretaris 

Sekretaris bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan 

dengan surat menyurat, kearsipan dan mengatur agenda 

perusahaan. 

c. Manajer Keuangan 

Manajer Keuangan bertugas memantau keluar masuknya 

keuangan perusahaan dan membuat laporan keuangan 

perusahaan secara rutin setiap bulan.  

d. Manajer Operasional 

Manajer Operasional bertugas mengkoordinasi antara bagian 

logistik, pimpinan proyek dan pelaksanaan proyek dilapangan 

serta bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional 

lapangan (pembangunan) baik untuk kegiatan yang sedang 

berjalan maupun kegiatan yang akan dilakukan. 

e. Bagian Pemasaran 

Bagian pemasaran terdiri dari pemasaran umum dan pemasaran 

ASABRI. Pemasaran Umum merupakan team pemasaran yang 

melayani pembelian dari masyarakat (konsumen) secara umum. 
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Sedangkan Pemasaran ASABRI merupakan team pemasaran 

yang melayani pembelian dari anggota TNI atau anggota POLRI. 

f. Bagian Umum dan Personalia 

Bagian Umum dan Personalian bertugas menangani masalah yang 

berkaitan dengan kepegawaian, seperti mengurus jamsostek, 

kedisiplinan karyawan, kerja lembur dan sebagainya serta 

menangani masalah transportasi, keamanan dan juga sebagai 

pembantu umum. 

g. Bagian Pembukuan 

Bagian Pembukuan bertugas mencatat/membukukan semua 

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan baik tunai maupun 

kredit. Bagian ini membuat pembukuan intern dan pembukuan 

pajak. Pembukuan intern adalah pembukuan yang dibuat 

berdasarkan kondisi riil perusahaan yang digunakan untuk 

keperluan perusahaan. Sedangkan pembukuan pajak dibuat untuk 

keperluan perpajakan. 

h. Bagian Perijinan 

Bagian Perijinan bertugas menangani perijinan terhadap lahan 

yang akan didirikan bangunan perumahan termasuk didalamnya 

mengenai pembebasan tanah. 

i. Bagian Logistik 

Bagian Logistik bertugas menangani pengadaan barang baik 

material maupun non-material yang digunakan dalam pelaksanaan 

proyek. 
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j. Bagian Estimasi 

Bagian Estimasi bertugas menghitung perkiraan kebutuhan bahan 

material yang diperlukan untuk membuat sebuah rumah. 

k. Bagian Perencanaan 

Bagian Perencanaan bertugas membuat perencanaan bangunan 

yang akan dibangun, seperti tipe dan model bangunan dan 

membuat gambar / denah bangunan baik tampak depan, samping, 

belakang maupun atas serta membuat tata ruangan. 

l. Bagian Cost Control 

Bagian Cost Control bertugas mengontrol atau mengecek 

kebutuhan barang dan jasa pekerjaan yang telah dilakukan. 

m. Bagian Produksi 

Bagian Produksi merupakan satu kesatuan team lapangan yang 

bertanggung jawab atas penyelesaian pembangunan yang harus 

dilakukan sesuai jadwal atau target waktu. 

 

3. Aspek Sumber Daya Manusia 

PT. Fajar Bangun Raharja memiliki pegawai yang berjumlah ±

80 orang dengan tingkat pendidikan SMA, D3 dan S1. Dari ketiga 

tingkatan pendidikan tersebut perbandingannya adalah SMA : D3 : S1 

= 2 : 1 : 1. Pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 50%, D3 

sebanyak 25% dan S1 sebanyak 25%. Disamping pegawai kantor, 

perusahaan juga menyerap tenaga kerja untuk pekerjaan proyek. 

Namun sebagaimana telah diketahui bahwa dalam memproduksi 
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rumah, pihak developer menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya 

kepada mandor proyek selaku pelaksana proyek (pemborong). 

Jumlah tenaga kerja proyek berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. 

Hari kerja perusahaan adalah dari Senin sampai Sabtu dengan 

jam kerja pukul 08.00 WIB – pukul 16.00 WIB. Jam istirahat siang 

pukul 12.00 WIB – pukul 13.00 WIB untuk hari Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis dan Sabtu. Sedangkan untuk hari Jumat pukul 11.30 WIB – 

pukul 13.00 WIB. Ketentuan tersebut berlaku untuk pegawai kantor 

maupun pekerja proyek. Dan khusus untuk pekerja proyek, ada waktu 

tertentu dimana hari Minggu juga termasuk hari kerja. Disaat 

perusahaan menginginkan adanya percepatan proyek, maka 

dimungkinkan hari Minggu tetap bekerja. Hari libur kerja perusahaan 

yaitu hari Minggu dan setiap tanggal merah dalam kalender. Selain itu 

untuk Hari Raya perusahaan memberikan libur kerja selama 10 hari. 

Sistem penggajian perusahaan adalah untuk pegawai kantor 

penggajiannya setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan 

UMR, sedangkan untuk pekerja proyek penggajiannya setiap minggu. 

Pekerja proyek yang lembur kerja pada hari Minggu gajinya dihitung 

satu hari kerja. Perusahaan juga menyediakan Jamsostek bagi 

pekerja yang memberikan jaminan kesehatan bagi mereka. 

Perusahaan juga memiliki peraturan-peraturan yang harus 

dilakukan oleh semua pegawai saat bekerja di kantor. Peraturan ini 

dibuat untuk menciptakan kondisi kerja yang disiplin dan lebih 
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kondusif namun masih tetap bersifat kekeluargaan. Semua peraturan 

tersebut tercantum dalam Tata Tertib Perusahaan. 

Prinsip pergaulan dengan teman kerja sebagai berikut: 

a. Ramah, senyum ESQ 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. 

b. Menghormati perasaan dan tidak merendahkan pekerjaan dan 

prestasi orang lain. 

c. Menempatkan pekerjaan sesuai kedudukan dan membiarkan hak-

haknya sesuai porsinya. 

d. Selalu mencari perhatian dan menanyakan kondisi dan 

keadaannya. 

e. Berbicara sesuai kapasitas dan kemampuan intelektualnya. 

f. Berbaik sangka dan berpikiran positif. 

g. Memaafkan kekeliruan, tidak mencari-cari kesalahan. 

h. Mendengarkan pembicaraan mereka dan menghindari perdebatan 

yang tidak produktif. 

i. Mengkritik dengan cara yang indah, tidak menyinggung perasaan. 

j. Mengenali karakteristik dan bersikap sesuai karakter masing-

masing. 

k. Berbagi kebahagiaan dan saling membantu. 

 

4. Aspek Pemasaran 

Kantor pemasaran PT. Fajar Bangun Raharja berada di Jl. L.U 

Adisucipto No. 51 Surakarta. Ada beberapa cara yang digunakan oleh 

PT. Fajar Bangun Raharja dalam memasarkan atau mempromosikan 
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rumah  yang telah diproduksi yaitu dengan membuat spanduk yang 

dipasang di tempat yang strategis, dengan membuat iklan di televisi 

dan koran serta mengadakan pameran rumah yang dilakukan dua kali 

setahun. Dalam pameran rumah tersebut biasanya perusahaan 

membuat miniatur rumah yang telah jadi dan bagi para konsumen 

yang membeli saat itu akan mendapatkan diskon antara 5% - 15%. 

Pameran rumah yang pernah diselenggarakan perusahaan seperti di 

tenda besar Alon-Alon Surakarta dan Pameran di Goro Assalam.  

Cara pembayaran perumahan untuk rumah Tipe 125 sebagai 

berikut: 

a. Booking fee/Tanda Jadi/Pengikatan ditetapkan sebesar 10% dari 

harga jual. 

b. Kewajiban pembayaran berikutnya diatur dalam 

kesepakatan/perjanjian Jual-Beli. 

c. Kelalaian/pengingkaran atas kewajiban pembayaran yang telah 

disepakati akan dikenakan denda/sanksi. 

d. Keterlambatan yang sampai dengan jatuh tempo 3 bulan, maka 

Pengembang berhak mengadakan pembatalan sepihak terhadap 

perjanjian Jual-Beli dan dapat menjual kepada pihak lain. Dan 

uang muka akan dikembalikan setelah dipotong 10% dari harga 

jual. 

e. Pembelian Tunai Bertahap, ketentuannya adalah apabila kondisi 

rumah telah siap/dibangun maka pelunasan pembayaran maksimal 

2 bulan sejak tanggal booking fee. Dan apabila kondisi rumah 
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sedang dibangun atau masih berupa KSB maka pelunasan 

pembayaran maksimal rumah dinyatakan siap huni. 

f. Pembelian Tunai Keras, ketentuannya adalah apabila kondisi 

rumah telah siap maka pelunasan pembayaran maksimal 2 minggu 

dari saat booking fee. Dan apabila kondisi rumah berupa KSB 

maka pelunasan pembayaran setelah ada persetujuan gambar 

kerja rumah yang akan dibangun tersebut. 

g. Pelunasan secara KPR, ketentuannya adalah pelunasan uang 

muka setelah ada persetujuan KPR dari Bank. Adapun 

persyaratan KPR adalah pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar 

(suami/istri), fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, 

fotokopi Surat Nikah, slip gaji terakhir, fotokopi SK Pengangkatan 

atau Keterangan Kerja, fotokopi Karpeg atau Astek, SIUP, NPWP, 

Rekening Koran dan Tabungan. 

Dalam hal pembiayaan, keuangan yang harus dipersiapkan 

konsumen adalah uang muka, biaya proses dan biaya administrasi. 

Sedangkan ketentuan lain yang berkaitan dalam hal penentuan harga 

adalah bahwa harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu dan harga rumah menyesuaikan, 

kecuali terhadap rumah/KSB yang telah di-booking fee.

Sedangkan cara pembatalan Jual-Beli sebagai berikut: 

a. Bila oleh karena penolakan Bank maka uang muka akan 

dikembalikan 100%. 
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b. Bila oleh karena pengunduran diri maka uang muka 

hangus/dipotong 10% dari  harga jual. 

c. Pembatalan terhadap rumah pesanan khusus/KSB maka uang 

muka akan dikembalikan setelah dipotong 10% dan ditambah 5% 

sebagai jasa konstruksi.  

 

5. Aspek Keuangan 

Modal perusahaan ini sebesar Rp. 200.000.000,- yang terbagi 

menjadi 200 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- 

perlembar saham. Modal tersebut telah disanggupi dan dibayar 

dengan uang tunai oleh para pemegang saham dengan perincian 

sebagai berikut: 

a. H.A. Soetantyo, sebanyak 15 lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 15.000.000,-. 

b. Soepojo Slamet, sebayak 15 lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 15.000.000,-. 

c. Soemartono, sebanyak 15 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 

15.000.000,-. 

d. Yudo Suyono, sebanyak 15 lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 15.000.000,-. 

Jumlah nominal saham dari keempat investor tersebut diatas 

berjumlah Rp. 60.000.000,- . Sedangkan saham yang lainnya 

dikeluarkan menurut keperluan modal kerja dengan perjanjian yang 
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akan ditetapkan oleh Direktur dan Dewan Komisaris dengan catatan 

tidak dibawah harga pasar. 

 

6. Aspek Produksi 

Perusahaan ini dalam memproduksi perumahan atau real 

estate bisa berdasarkan pesanan pelanggan atau dengan membuat 

stok rumah. Adapun beberapa perumahan yang telah dikerjakan oleh 

PT. Fajar Bangun Raharja antara lain: 

a. Jajar Surakarta : Perumahan Jajar Indah. 

b. Baturan Karanganyar : Perumahan Baturan Permai. 

c. Klodran Karanganyar : Perumahan Klodran Indah. 

d. Sragen : Perumahan Puro Asri Sragen. 

e. Jaten Karanganyar : Perumahan Josroyo Indah Jaten. 

f. Klaten : Perumahan Glodogan Indah Klaten. 

g. Sukoharjo : Perumahan Joho Baru Sukoharjo. 

h. Sleman Yogyakarta : Perumahan Margorejo Asri Sleman  

 Yogyakarta. 

i. Ngringo Karanganyar : Perumahan Ngringo Indah  

 Karanganyar.  

j. Bolon Karanganyar : Perumahan Grup 2 Kopassus Bolon. 

k. Ngaru-aru Boyolali : Perumahan Bumi Ngaru-aru Indah. 

l. Kendal : Perumahan Bumi Plantaran Indah. 

m. Singkil Boyolali : Perumahan Bumi Singkil Permai. 

n. Purwodadi : Perumahan Bumi Kalongan Indah. 
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o. Polokarto Sukoharjo : Perumahan Rejosari Makmur. 

p. Makamhaji Sukoharjo : Perumahan Griya Aji Raharja. 

q. Ngasem Karanganyar : Perumahan Ngasem Baru. 

r. Gedongan Karanganyar : Perumahan Gedongan Permai . 

s. Bejeng Karanganyar : Perumahan Puri Permata Bejeng. 

t. Semarang : Perumahan Beruang Mas Semarang. 

 

B. Laporan Magang Kerja 

Magang Kerja dilaksanakan di PT. Fajar Bangun Raharja yang 

beralamatkan di Jalan L.U Adisucipto No. 128 Surakarta. Perusahaan 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 

Kegiatan Magang Kerja dilaksanakan dengan tujuan lebih memfokuskan 

kegiatan mahasiswa dalam penelitian sesuai dengan pokok 

permasalahan tugas akhir. Karena topik yang diambil penulis adalah 

analisis network, maka saat pelaksanaan Magang Kerja penulis langsung 

ditempatkan di Bagian Produksi (tepatnya di bagian Administrasi Logistik) 

Jangka waktu pelaksanaan Magang Kerja selama satu bulan yaitu 

16 Januari 2006 sampai 16 Februari 2006. Magang Kerja dilaksanakan 

hari Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB. 

Rincian kegiatan Magang Kerja sebagai berikut: 

1. Tanggal 16,18,20 Januari 2006. 

Pengenalan pada karyawan dan lingkungan kerja serta penempatan 

Magang Kerja. 
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2. Tanggal 23, 25, 27 Januari 2006. 

Melakukan pengamatan/observasi langsung ke proyek. 

3. Tanggal 30 Januari 2006 dan 1,3,6 Februari 2006. 

Melakukan wawancara kepada karyawan mengenai pelaksanaan 

proyek pada khususnya dan gambaran perusahaan pada umumnya. 

4. Tanggal  8,10,13,15 Februari 2006. 

Melakukan studi pustaka mengenai data-data yang dibutuhkan untuk 

penyusunan tugas akhir. 

 

C. Pembahasan Masalah 

1. Deskripsi Kegiatan Proyek 

Langkah awal dalam analisis network ini adalah 

mendeskripsikan kegiatan proyek. Dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan Perumahan Fajar Indah Permata ada beberapa 

pekerjaan yang harus dilakukan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Persiapan dan Tanah 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat uizet/bouplank yaitu mengukur tanah, memberi 

kayu/bambu pembatas (patok) dan membuat galian tanah sesuai 

dengan ukuran bangunan. Adapun bahan yang digunakan dalam 

pekerjaan ini terinci pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Persiapan dan Tanah 

 
No Bahan Jumlah 
1 Uizet dan Reng Meranti 3/5 x 4 m' 40 lonjor 
2 Paku 5 cm 1 kg 
3 Kayu Meranti (heleng) 4/6 - 4 m 30 lonjor 
4 Bambu 60 lonjor 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

b. Pekerjaan Beton Bertulang 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat cor sloof & kolom serta begisting sloof & kolom (struktur 

sloof yang digunakan untuk pengecoran), membuat kolom-kolom 

pembatas pengecoran dan melakukan pengecoran. Adapun bahan 

yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci pada   Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Beton Bertulang 

 
No Bahan Jumlah 
1 Semen Portland 335,45 sak 
2 Pasir (ps) 34,96  m³ 
3 Krikil / Split 43,70 m³ 
4 Besi Beton Sll 0 16 - 12 136 batang 
5 Besi Beton Sll 0 12 - 12 122 batang 
6 Besi Beton Sll 0 10 -12 82 batang 
7 Besi Beton Sll 0 8 - 12 700 batang 
8 Besi Beton Sll 0 6 -9 220 batang 
9 Bendrat 113,75 kg 

10 Papan Sengon 1/12 - 2 m 400 batang 
11 Triplek 1,2 x 2,4 28 lembar 
12 Bambu 250 batang 
13 Kayu meranti super heleng 4/6 - 4 m 12 batang 
14 Paku 4,55 kg 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 
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c. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

memasang bata merah, membuat sponengan kusen dan plesteran 

permukaan tembok. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan ini terinci pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

 
No Bahan Jumlah 
1 Semen (pc) 534,78 sak 
2 Milt (untuk campuran acian) 29,26 sak 
3 Pasir 665,27 m³ 
4 Batu Kali / Batu Belah 67,38 m³ 
5 Bata Merah 55.704 biji 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

d. Pekerjaan Kusen dan Penggantung 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

menyetel kusen dan kayu. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan ini terinci pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Kusen dan Penggantung 

 
No Bahan Jumlah 
1 Kayu Jati 6/12 x 4 ( beli jadi) 2,89 m³ 
2 Daun Jendela Besar 0,50 x 1,74 8 buah 
3 Daun Jendela Sedang 0,40 x 1,74 8 buah 
4 Daun Jendela Kecil 0,35 x 0,72 8 buah 
5 Pintu Utama Panil Jati 80 x 220 8 buah 
6 Pintu Double Tekwood alur 80 x 220 10 lembar 
7 Pintu Tekwood aluminium/melamin 80 x 220 6 lembar 
8 Kaca Nako 5 mm 0,114 x 0,6 8 buah 
9 Daun Nako dan Teralis 8 buah 

10 Kaca Rayban 5 mm (Kaca Kazumi) 6 m² 
11 Kaca Rayban 5 mm 0,40 m² 
12 Railing Tangga 13,80 m' 
13 Railling Balkon 30,60 m' 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 
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e. Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah nok, 

gording merplat, pasang genteng dan kerpus. Adapun bahan yang 

dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap 

 
No Bahan Jumlah 
1 Kayu Meranti Super/Keruing 8 x 12 x 4 34 batang 
2 Kayu Meranti Super/Keruing 6 x 12 x 4 26 batang 
3 Kayu Meranti Super 3/10 x 4 18 batang 
4 Kayu Meranti Super/Keruing 5/7 x 4 140 batang  
5 Reng Meranti/Keruing 3/5 x 4 256,16 batang 
6 Papan Keruing (BK) Listplank 3/25 x 4 22 batang 
7 Genteng Beton Fiat (Mutiara) 2732,40 biji   
8 Kerpus Genteng Beton (Mutiara) 87,50 biji  
9 Genteng Simpir 140 biji  
10 Plastik/Karpet 4,55 rol 
11 Atap Polikarbonat 33 m² 
12 Seng Talang BWG 28 44 m' 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

f. Pekerjaan Rangka dan Penutup Plafon 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat rangka plafon serta menutup atap dengan eternit dan 

gipsum. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci 

pada   Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Rangka dan Penutup Plafon 

 
No Bahan Jumlah 
1 Kayu Meranti 5/10 x 4 6 batang 
2 Kayu Meranti 5/7 x 4 220 batang 
3 Kayu Meranti 4/6 x 4 44 batang 
4 Kayu Meranti (Gantungan) 2/3 x 4 62,18 batang 
5 Eternit 1 x 1 76,38 lembar 
6 Kayu List Profil Ramin 151 m' 
7 Gipsum Bord 1,20 x 2,40 73,90 lembar 
8 Cornice F (Pinggir dan Tengah) 328,10 m' 
9 Line Gipsum 22 m' 
10 CP 2 buah 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

g. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

memasang keramik dan list dinding. Adapun bahan yang 

dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 

 
No Bahan Jumlah 
1 Tanah Urug 125 m³ 
2 Ubin Keramik Lt. Utama 30 x 30 170 m² 
3 Ubin Keramik Tangga 20 x 20 34 m² 
4 Ubin Keramik Teras 30 x 30 44 m² 
5 Keramik lt. km/wc Induk Asia 20 x 20 16 m² 
6 Keramik dd.km/wc Induk Asia 25 x 20 64 m² 
7 Keramik Inem Asia 20 x 20 11 m² 
8 Keramik dd km/wc Inem Asia 20 x 25 15 m² 
9 Keramik dd/Meja Daput KIA 20 x 25 15 m² 

10 Keramik dd (Plint Lantai Kaca) 186 m' 
Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

h. Pekerjaan Sanitasi Air Bersih dan Kotor 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat sanitasi air bersih, air kotor dan membuat sapiteng (WC). 

Sanitasi air bersih adalah saluran air yang digunakan untuk 
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keperluan mandi, mencuci dan masak. Sedangkan sanitasi air 

kotor adalah saluran air yang digunakan untuk pembuangan air 

kotor. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci 

pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Sanitasi Air Bersih dan Kotor 

 
No Bahan Jumlah 
1 Closet Duduk Monoblok INA 4 buah 
2 Closet Jongkok INA 2 buah 
3 Avur Lantai Plastik 12 buah 
4 Avur Bak Plastik 2 buah 
5 Kran San-ei 10 buah 
6 Kran Gulu Banyak Panjang 2 buah 
7 Pipa PVC 4",3",¾",1¼" 70 lonjor 
8 Pipa Besi 1¼" 0,50 lonjor 
9 Snock (berbagai jenis dan ukuran) 46 buah 

10 Knei (berbagai jenis dan ukuran) 70 buah 
11 Thee 3", ¾" 44 lonjor 
12 Stop Kran ¾" 2 buah 
13 Bak Tandon Air Fiber 500 Lt 2 buah 
14 Pompa Listrik DAB/SIMITSU 2 buah 
15 Bak Cuci/Kitchen Sing Sayap 2 buah 
16 Shower 2 buah 
17 Bak Givb (Wash Towel) 2 buah 
18 Ijuk Peresapan 12 ikat 
19 Klam Besi 1¼" 2 buah 
20 Tousen Klep 2 buah 

Sumber : PT. Fajar bangun Raharja 

i. Pekerjaan Instalasi Listrik 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

memasang meteran listrik, saklar, veting, lampu dan lain-lain. 

Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci pada 

Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik 

 
No Bahan Jumlah 
1 Biaya Penyambungan 1300 2 unit 
2 Titik Lampu 44 buah 
3 Lampu Dinding 2 buah 
4 Lampu Taman dan Box (Spot) 2 buah 
5 Stop Kontak 20 buah 
6 Arde 2 buah 
7 Sekring 2 buah 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

j. Pekerjaan Finishing 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

pemasangan perlengkapan rumah dan stel pompa air. Adapun 

bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini terinci pada Tabel 

3.10. 

Tabel 3.10 
Perkiraan Bahan untuk Pekerjaan Finishing 

 
No Bahan Jumlah 
1 Kunci Pintu Utama (CODOY) 18 buah 
2 Kunci Pintu Biasa (ROBIN) 2x putar 6 buah 
3 Engsel Pintu 24 stel 
4 Engsel Jendela 24 stel 
5 Grendel Dakocan/Biasa 24 buah 
6 Hak Angin (Ramskar) 24 stel 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

k. Pekerjaan Perapihan dan Pembersihan 

Pada pekerjaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

pembersihan (termasuk beton duk bawah kusen) dan penanaman 

pohon peneduh. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan 

ini terinci pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 
Perkiraan  Bahan untuk Pekerjaan Perapihan dan Pembersihan 

 
No Bahan Jumlah 
1 Penangkal Petir 2 unit 
2 Tiang Bendera 2 batang 
3 Bak Sampah 2 buah 
4 Pohon Peneduh 2 batang 

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

 

2. Menentukan Urutan Penyelesaian Proyek 

Untuk memudahkan dalam pembahasan, pekerjaan yang telah 

dijelaskan diatas terlebih dahulu diubah menjadi simbol huruf. Dan 

dari deskripsi diatas, ada beberapa pekerjaan yang dipecah menjadi 

dua kegiatan yang memiliki simbol yang berbeda. Hal ini dilakukan 

untuk memunculkan adanya hubungan antar kegiatan yang pada 

intinya memiliki deskripsi pekerjaan yang sama. 

Kegiatan yang ada dalam proyek harus diurutkan sesuai 

dengan urutan pekerjaan sehingga dapat diketahui kegiatan yang 

harus diselesaikan sebelum suatu kegiatan yang lain dapat dimulai. 

Adapun urutan kegiatan proyek pembangunan Perumahan Fajar 

Indah Permata dapat dilihat pada Tabel 3.12. 
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Tabel 3.12 
Urutan Kegiatan Proyek Pembangunan Perumahan Fajar Indah 

Permata 
 

Kode Kegiatan Pendahulu 
Langsung 

A Pekerjaan Persiapan dan Tanah - 
B Pekerjaan Beton Bertulang Awal A 
C Pekerjaan Beton Bertulang Lanjutan B 
D Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

Awal 
B

E Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 
Lanjutan 

D

F Pekerjaan Kusen dan Penggantung D 
G Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap C 
H Pekerjaan Rangka dan Penutup Plafon G 
I Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding E 
J Pekerjaan Sanitasi Air Bersih dan Kotor E 
K Pekerjaan Instalasi Listrik E 
L Pekerjaan Finishing F
M Pekerjaan Perapihan dan Pembersihan H, I, J, K, L

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja 

 

Representasi proyek secara visual dengan menggunakan 

jaringan network akan lebih mudah dan berguna. Jaringan network 

adalah diagram dari semua kegiatan dan hubungan yang harus 

didahulukan antar kegiatan dalam suatu proyek. 

 

Gambar 3.2 
Jaringan Network 
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M
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Dari gambar 3.2 diatas, ada 5 jalur dalam jaringan network 

yaitu: 

a. Jalur 1 yaitu A – B – C – G – H – M. 

b. Jalur 2 yaitu A – B – D – E – I – M. 

c. Jalur 3 yaitu A – B – D – E – J – M. 

d. Jalur 4 yaitu A – B – D – E – K – M. 

e. Jalur 5 yaitu A – B – D – F – L – M. 

 

3. Perkiraan Waktu Kegiatan. 

Setelah jaringan network digambarkan untuk menunjukkan 

semua kegiatan dan hubungan yang didahulukan, langkah selanjutnya 

adalah menentukan jadwal proyek. Artinya perlu mengidentifikasi 

waktu mulai dan selesai yang direncanakan untuk tiap kegiatan. 

Pada kenyataannya sangat mungkin waktu penyelesaian 

kegiatan bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyelesaian kegiatan proyek pembangunan 

Perumahan Fajar Indah Permata adalah ketersediaan bahan dan 

material, penerimaan barang pesanan, faktor tenaga kerja proyek, 

kriteria permintaan konsumen, faktor cuaca, faktor keuangan 

perusahaan serta pengawasan dari mandor. 

Walaupun beberapa kegiatan berpeluang kecil untuk tertunda, 

kegiatan lain bisa jadi sangat rentan untuk tertunda. Hal ini berarti 

pengaruh variabilitas waktu kegiatan saat melakukan penjadwalan 

proyek tidak dapat diabaikan. Distribusi peluang yang berdasarkan 
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tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan dapat digunakan  dalam 

pembahasan dengan PERT. 

Tabel 3.13 
Perkiraan Waktu Kegiatan 

 
Kegiatan Waktu 

Optimis 
(a) 

Waktu 
Realistis 

(m) 

Waktu 
Pesimis 

(b) 
A 3 4 5
B 2 3 4
C 3 4 5
D 2 2 2
E 4 5 12 
F 11 14 17 
G 5 5 11 
H 3 4 5
I 10 12 14 
J 3 4 5
K 10 12 14 
L 2 4 6
M 3 4 5

Sumber : PT. Fajar Bangun Raharja. 

 

Waktu kegiatan yang diharapkan (TE) dalam tabel diatas 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Handoko, 1999:403) 

TE = (a + 4m + b) / 6 

Dimana: 

TE =  waktu kegiatan yang diharapkan. 

a = waktu optimis, waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan 

jika semua hal berlangsung sesuai rencana. 

m = waktu realistis/normal, waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah kegiatan yang paling realistis. 

b = waktu pesimis, waktu yang dibutuhkan sebuah kegiatan 

dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan.  
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Tabel 3.14 
Perhitungan Waktu yang Diharapkan 

 
Kegiatan Perhitungan Waktu yang Diharapkan 

(TE) 
A (3 + 4(4) + 5) / 6 4 
B (2 + 4(3) + 4) / 6 3 
C (3 + 4(4) + 5) / 6 4 
D (2 + 4(2) + 2) / 6 2 
E (4 + 4(5) + 12) / 6 6 
F (11 + 4(14) + 17) / 6 14 
G (5 + 4(5) + 11) / 6 6 
H (3 + 4(4) + 5) / 6 4 
I (10 + 4(12) + 14) / 6 12 
J (3 + 4(4) + 5) / 6 4 
K (10 + 4(12) + 14) / 6 12 
L (2 + 4(4) + 6) / 6 4 
M (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

Sumber : Data Olahan 

 

4.  Identifikasi Jalur Kritis 

Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang melalui jaringan. 

Didalam jalur kritis terdapat kegiatan/aktivitas kritis yaitu kegiatan 

dengan slack = 0. Untuk mengetahui kegiatan kritis yaitu dengan 

menghitung dua waktu awal dan dua waktu akhir untuk tiap kegiatan. 

Proses two-pass yang terdiri atas forward pass dan backward 

pass dapat digunakan untuk menentukan jadwal waktu  tiap kegiatan. 

ES dan EF ditentukan selama forward pass, LS dan LF ditentukan 

selama backward pass. Perhitungan ES dan EF yang ditentukan 

selama forward pass sebagai berikut: 

a. Kegiatan A, waktu = 4; maka ES = 0 dan EF = 0 + 4 = 4 

b. Kegiatan B, waktu = 3; maka ES = 4 dan EF = 4 + 3 = 7 

c. Kegiatan C, waktu = 4; maka ES = 7 dan EF = 7 + 4 = 11 
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d. Kegiatan D, waktu = 2; maka ES = 7 dan EF = 7 + 2 = 9 

e. Kegiatan E, waktu = 6; maka ES = 9 dan EF = 9 + 6 = 15 

f. Kegiatan F, waktu = 14; maka ES =9 dan EF = 9 + 14 = 23 

g. Kegiatan G, waktu = 6; maka ES = 11 dan EF = 11 + 6 = 17 

h. Kegiatan H, waktu = 4; maka ES = 17 dan EF = 17 + 4 = 21 

i. Kegiatan I, waktu = 12; maka ES = 15 dan EF = 15 + 12 = 27 

j. Kegiatan J, waktu = 4; maka ES = 15 dan EF = 15 + 4 = 19 

k. Kegiatan K, waktu = 12; maka ES = 15 dan EF = 15 + 12 = 27 

l. Kegiatan L, waktu = 4; maka ES = 23 dan EF = 23 + 4 = 27 

m. Kegiatan M, waktu = 4; maka ES = 27 dan EF = 27 + 4 = 31 

Sedangkan perhitungan LF dan LS yang ditentukan selama 

backward pass sebagai berikut:  

a. Kegiatan M, waktu = 4; maka LF = EF = 31 dan LS = 31 - 4 = 27 

b. Kegiatan L, waktu = 4; maka LF = 27 dan LS = 27 - 4 = 23 

c. Kegiatan K, waktu = 12; maka LF = 27 dan LS = 27 - 12 = 15 

d. Kegiatan J, waktu = 4; maka LF = 27 dan LS = 27 - 4 = 23 

e. Kegiatan I, waktu = 12; maka LF = 27 dan LS = 27 - 12 = 15 

f. Kegiatan H, waktu = 4; maka LF = 27 dan LS = 27 - 4 = 23 

g. Kegiatan G, waktu = 6; maka LF = 23 dan LS = 23 - 6 = 17 

h. Kegiatan F, waktu = 14; maka LF = 23 dan LS = 23 - 14 = 9 

i. Kegiatan E, waktu = 6; maka LF = 15 dan LS = 15 - 6 = 9 

j. Kegiatan D, waktu = 2; maka LF = 9 dan LS = 9 - 2 = 7 

k. Kegiatan C, waktu = 4; maka LF = 17 dan LS = 17 - 4 = 13 

l. Kegiatan B, waktu = 3; maka LF = 7 dan LS = 7 - 3 = 4 
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m. Kegiatan A, waktu = 4; maka LF = 4 dan LS = 4 - 4 = 0 

Setelah menghitung waktu terdahulu dan waktu terakhir dari 

semua kegiatan, maka untuk menemukan jumlah waktu slack (slack 

time), atau waktu bebas, yang dimiliki oleh setiap kegiatan menjadi 

mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk 

bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. 

Tabel 3.15 
Identifikasi Aktivitas Kritis/Bukan Kritis 

 
Sumber : Data Olahan 
 

Dari tabel 3.14 dapat diketahui kegiatan yang termasuk dalam 

kegiatan kritis (kegiatan dengan slack = 0). Adapun kegiatan kritisnya 

meliputi kegiatan A, B, D, E, F, I, K, L dan M. Jika salah satu kegiatan 

kritis mengalami penundaan maka penyelesaian proyek juga akan 

mengalami penundaan. 

 

Kegiatan Waktu ES EF  LS  LF Slack 
( LS – ES) 

Pada Jalur 
Kritis 

A 4 0 4 0 4 0 Ya  
B 3 4 7 4 7 0 Ya 
C 4 7 11 13 17 6 Tidak 
D 2 7 9 7 9 0 Ya 
E 6 9 15 9 15 0 Ya 
F 14 9 23 9 23 0 Ya 
G 6 11 17 17 23 6 Tidak 
H 4 17 21 23 27 6 Tidak 
I 12 15 27 15 27 0 Ya 
J 4 15 19 23 27 8 Tidak 
K 12 15 27 15 27 0 Ya 
L 4 23 27 23 27 0 Ya 
M 4 27 31 27 31 0 Ya 
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Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan 

pada masing-masing jalur yang timbul sebagai berikut: 

a. Jalur 1 (A-B-C-G-H-M) = 4 + 3 + 4 + 6 + 4 + 4 = 25 minggu. 

b. Jalur 2 (A-B-D-E-I-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 12 + 4 = 31 minggu. 

c. Jalur 3 (A-B-D-E-J-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 4 + 4 = 23 minggu. 

d. Jalur 4 (A-B-D-E-K-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 12 + 4 = 31 minggu. 

e. Jalur 5 (A-B-D-F-L-M) = 4 + 3 + 2 + 14 + 4 + 4 = 31 minggu. 

Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan 

yang terdiri dari kegiatan yang memiliki slack 0. Sehingga jika 

kegiatan dalam jalur tersebut mengalami penundaan, maka 

penyelesaian proyek tersebut juga akan mengalami penundaan.  

Dalam proyek ini ada tiga jalur kritis dengan waktu penyelesaian 

selama 31 minggu. Ketiga jalur kritis tersebut adalah Jalur 2 yaitu A-B-

D-E-I-M; Jalur 4 yaitu A-B-D-E-K-M; dan Jalur 5 yaitu A-B-D-F-L-M. 

 

5. Probabilitas Penyelesaian Proyek 

Waktu penyelesaian selama 31 minggu merupakan waktu 

penyelesaian yang diharapkan dari hasil perhitungan tiga perkiraan 

waktu pada PERT. Sedangkan waktu penyelesaian yang ditargetkan 

adalah 35 minggu.  
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Dengan waktu tersebut, dapat dihitung probabilitas/peluang 

penyelesaian pembangunan Perumahan Fajar Indah Permata Tipe 

125 Blok AE3 Kav .21 dan 22 sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai varians masing-masing kegiatan dijalur kritis 

Rumus: (Handoko, 1999:408)  

σ² ET = [(b – a) / 6]²  

σ² A = [(5 – 3) / 6]² = 0,11. 

σ² B = [(4 – 2) / 6]² = 0,11. 

σ² D = [(2 – 2) / 6]² = 0,00. 

σ² E = [(12 – 4) / 6]² = 1,78. 

σ² F = [(17 – 11) / 6]² = 1,00. 

σ² I = [(14 – 10) / 6]² = 0,44. 

σ² K = [(14 – 10) / 6]² = 0,44. 

σ² L = [(6 – 2) / 6]² = 0,44. 

σ² M = [(5 – 3) / 6]² = 0,11. 

b. Menghitung deviasi standar untuk jalur kritis 

Rumus: (Handoko, 1999:408) 

 σ TE = ∑ kritis) jalur (untuk TE

Untuk jalur kritis 1 (A-B-D-E-I-M): 

σ TE  = 0,110,441,780,000,110,11 +++++

= 1,60 

 

σ²
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Untuk jalur kritis 2 (A-B-D-E-K-M): 

σ TE  = 0,110,441,780,000,110,11 +++++

= 1,60 

Untuk jalur kritis 3 (A-B-D-F-L-M): 

σ TE  = 0,110,441,780,000,110,11 +++++

= 1,60 

Dari ketiga jalur kritis tersebut, besarnya deviasi standarnya sama 

yaitu 1,60. 

c. Menghitung probabilitas penyelesaian kegiatan. 

Rumus: (Handoko, 1999:408)  

 
T D - T E

Z =
σ TE 

 
35 - 31 

 =  
 1,60 
 

= 2,5 

Angka 2,5 dalam tabel kurva normal menunjukkan angka 0,99379. 

Artinya ada peluang 99,34 % proyek pembangunan Perumahan 

Fajar Indah Permata dapat diselesaikan dalam waktu yang 

ditargetkan perusahaan selama 35 minggu dengan waktu yang 

diharapkan selama 31 minggu. 
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Gambar 3.4 

Probabilitas Penyelesaian Proyek Selama 35 Minggu 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan pada Bab III 

adalah: 

1. Kegiatan yang dikerjakan dalam pelaksanaan proyek pembangunan 

Perumahan Fajar Indah Permata meliputi: pekerjaan persiapan dan 

tanah (A) selama 4 minggu, pekerjaan beton bertulang awal (B) 

selama 3 minggu, pekerjaan beton bertulang lanjutan (C) selama 4 

minggu, pekerjaan pasangan dan plesteran awal (D) selama 2 

minggu, pekerjaan pasangan dan plesteran lanjutan (E) selama 6 

minggu, pekerjaan kusen dan penggantung (F) selama 14 minggu, 

pekerjaan rangka dan penutup atap (G) selama 6 minggu, pekerjaan 

rangka dan penutup plafon (H) selama 4 minggu, pekerjaan penutup 

lantai dan dinding (I) selama 12 minggu, pekerjaan sanitasi air bersih 

dan kotor (J) selama 4 minggu, pekerjaan instalasi listrik (K) selama 

12 minggu, pekerjaan finishing (L) selama 4 minggu serta pekerjaan 

perapihan dan pembersihan (M) selama 4 minggu. 

2. Lima jalur yang timbul dalam jaringan proyek adalah Jalur 1 yaitu A – 

B – C – G – H – M dengan waktu penyelesaian selama 25 minggu. 

Jalur 2 yaitu A – B – D – E – I – M dengan waktu penyelesaian selama 

31 minggu. Jalur 3 yaitu A – B – D – E – J – M dengan waktu 

penyelesaian selama 23 minggu. Jalur 4 yaitu A – B – D – E – K – M 
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dengan waktu penyelesaian selama 31 minggu. Dan, Jalur 5 yaitu A – 

B – D – F – L – M dengan waktu penyelesaian selama 31 minggu. 

Dari kelima jalur yang timbul, ada tiga jalur yang merupakan jalur kritis 

yaitu jalur 2, jalur 4 dan jalur 5 yang memiliki waktu penyelesaian 

selama 31 minggu yang merupakan waktu terpanjang dalam 

pelaksanaan proyek.  

3. Kegiatan proyek yang merupakan kegiatan kritis adalah pekerjaan 

persiapan dan tanah, pekerjaan beton bertulang awal, pekerjaan 

pasangan dan plesteran awal, pekerjaan pasangan dan plesteran 

lanjutan, pekerjaan kusen dan penggantung, pekerjaan penutup lantai 

dan dinding, pekerjaan finishing serta pekerjaan perapihan dan 

pembersihan. 

4. Dengan waktu yang diharapkan selama 31 minggu, peluang 

penyelesaian untuk diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan 

selama 35 minggu adalah sebesar 99,34%.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran dari 

penulis adalah sebaiknya perusahaan tetap menggunakan target waktu 

selama 35 minggu karena peluang penyelesaian proyek sudah sangat 

baik. Dan untuk mendapatkan peluang penyelesaian yang lebih baik lagi 

(> 99,34%), sebaiknya perusahaan menetapkan target waktu > 35 

minggu. 
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