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Abstrak--Dalam percepatan pelaksaan proyek umumnya
akan menimbulkan biaya yang meningkat. Sehingga dapat
menimbulkan kerugian. Maka dalam percepatan ini perlu
memperhatikan biaya yang dikeluarkan agar seminimal
mungkin, namun tetap berpegangan pada standard mutu
yang sudah ditentukan. Percepatan yang dilakukan harus
memperoleh biaya dan waktu yang optimum. Yang
dimaksud dengan optimum adalah mendapatkan durasi
waktu pelaksaan proyek yang optimal dan biaya pelaksanaan
yang paling minimum. Analisis yang dilakukan adalah
dengan metode Least Cost Analysis, dimana percepatan akan
dilakukan mulai dari kegiatan pekerjaan dengan nilai lingkup
pekerjaan terkecil sampai percepatan mencapai batas waktu
yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menentukan
durasi (waktu) optimal pelaksanaan proyek. (2) Mengetahui
berapa jumlah tambahan anggaran sesudah dilakukan
pengoptimalisasian. Metode yang dilakukan dengan cara
Analisa Perhitungan Waktu, menormalkan jalur kritis dan
Melakuakn Percepatan Durasi Proyek (Crashing). Hasil
yang diperoleh dengan menerapkan metode Least Cost
Analysis adalah memperoleh waktu pelaksanaan yang
optimal dari penjadwalan pelaksanaan pembangunan gedung
Instalasi Farmasi Kab. Pinrang yaitu 8 hari dari waktu
normal proyek yaitu 180 hari dengan biaya penyelesaian
Rp.2.973.899.931,29, menjadi 172 hari dengan biaya
penyelesaikan
membutuhkan
biaya
sebesar
Rp.
3.028.773.116,46 jadi tambahan biaya setelah dilakukan
pengoptimalan yaitu sebesar Rp 14.979.625,08.
Kata kunci: Percepatan Waktu, Least Cost Analysis,
Penjadwalan Proyek
I. PENDAHULUAN
Dalam sebuah pelaksanaan proyek kontruksi dibutuhkan
banyak aspek yang dapat mendukung dalam kesuksesan
proyek tersebut. Salah satunya adalah penjadwalan yang
tepat. Penjadwalan merupakan elemen penting yang dapat
memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan
proyek baik dalam hal kinerja sumber daya berupa tenaga
kerja, biaya, dan durasi proyek serta progress waktu dalam
penyelesaian proyek.
Sedangkan pada pelaksanaan di lapangan sangat sering
terjadi ketidak sesuaian antara jadwal yang sudah
direncanakan dengan realisasi pekerjaan. Kecenderungan
ketidak sesuaian tersebut lebih mengarah pada
keterlambatan pelaksanaan. Banyak faktor yang menjadi

penyebab terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan proyek, diantaranya keterlambatan material,
terbatasnya sumber daya manusia, dan cuaca yang tidak
mendukung dalam berlangsungnya proyek konstruksi.
Keterlambatan ini harus disikapi dengan melakukan
percepatan pelaksanaan. Dalam percepatan pelaksaan
proyek umumnya akan menimbulkan biaya yang meningkat.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian. Maka dalam
percepatan ini perlu memperhatikan biaya yang dikeluarkan
agar seminimal mungkin, namun tetap berpegangan pada
standard mutu yang sudah ditentukan. Percepatan yang
dilakukan harus memperoleh biaya dan waktu yang
optimum. Yang dimaksud dengan optimum adalah
mendapatkan durasi waktu pelaksaan proyek yang optimal
dan biaya pelaksanaan yang paling minimum. Analisis yang
dilakukan adalah dengan metode Least Cost Analysis,
dimana percepatan akan dilakukan mulai dari kegiatan
pekerjaan dengan nilai lingkup pekerjaan terkecil sampai
percepatan mencapai batas waktu yang optimal.
Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi
pelaksanaan proyek pembangunan gedung instalasi farmasi
di kota Pinrang dengan mengoptimalisasi waktu dan biaya
dengan metode least cost analysis.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Optimalisasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi
berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi,
paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan
paling tinggi sehingga optimalisasi dapat di artikan sebagai
suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat
suatu menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional,
atau lebih efektif.
B. Teknik Penjadwalan
1. Network Planning
Network planning adalah gambaran kejadian-kejadian
dan kegiatan yang diharapkan akan terjadi dan dibuat secara
kronologis serta dengan kaitan yang logis dan berhubungan
antara sebuah kejadian atau kegiatan dengan yang lainnya.
2. CPM (Critical Path Method)
Critical Path Method adalah metode yang berorientasi
pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan
estimasi waktunya bersifat deterministic atau pasti.
A.
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C. Biaya Proyek
Perkiraan biaya memegang peranan yang penting
dalam penyelenggaraan suatu proyek. Segala sesuatu
mengenai penyeleggaraan kegiatan proyek mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung
dalam nilai uang. Maka pengalaman dan ketelitian akan
sangat penting dalam perhitungan penyusunan perkiraan
biaya proyek
1. Biaya langsung (direct cost)
Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di
lapangan. Biaya-biaya yang dikelompokkan dalam biaya
langsung adalah sebagai berikut:
a. Biaya Bahan
b. Biaya Pekerja
2. Biaya tak langsung
Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang
tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di
lapangan tetapi biaya ini harus ada dan tidak dapat
dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya-biaya yang termasuk
dalam biaya tak langsung adalah:
a. Biaya Overhead
b. Biaya Tak Terduga.
3. Mempercepat pelaksanaan proyek.
Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu
usaha menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu
penyelesaian dalam keadaan normal. Dalam suatu keadaan
tertentu antara umur perkiraan proyek dengan umur rencana
proyek terdapat perbedaan. Umur rencana proyek biasanya
lebih pendek dari pada umur perkiraan proyek. Umur
perkiraan proyek ditentukan oleh lintasan kritis yang terlama
waktu pelaksanaannya, dan waktu pelaksanaan tersebut
merupakan jumlah lama kegiatan perkiraan dan kegiatankegiatan kritis yang membentuk lintasan tersebut.
Untuk mempercepat umur suatu proyek diperlukan
syarat-syarat sebagai berikut :
1. Telah ada diagram jaringan kerja yang tepat.
2. Lama kegiatan perkiraan masing-masing kegiatan telah
ditentukan.
3. Berdasarkan ketentuan diatas, dihitung saat paling awal
(Eealiest Event Time) dan saat paling lambat (Latest
Event Time) semua peristiwa.
D. Analisa Time Cost Trade Off
Time cost trade off adalah suatu proses yang disengaja,
sistematis dan analitik dengan cara melakukan pengujian
dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan
pada kegiatan yang berada pada jalur kritis.
Terdapat dua nilai waktu yang akan ditunjukkan tiap
aktifitas dalam suatu jaringan kerja saat terjadi percepatan
yaitu :
1. Normal duration (ND)
Normal Duration adalah waktu yang dibutuhkan untuk
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menyelesaikan suatu aktifitas atau kegiatan dengan sumber
daya normal yang ada tanpa adanya biaya tambahan lain
dalam sebuah royek.
2. Crash duration (CD)
Crash duration adalah waktu yang dibutuhkan suatu
proyek dalam usahanya mempersingkat waktu yang
durasinya lebih pendek dari normal duration.
Proses percepatan juga menyebabkan perubahan pada
elemen biaya yaitu:
3. Normal cost (NC)
Biaya yang dikeluarkan dengan penyelesaian proyek
dalam waktu normal. Perkiraan biaya ini adalah pada saat
perencanaan dan penjadwalan bersamaan dengan penentuan
waktu normal.
4. Crash cost
Biaya yang dikeluarkan dengan penyelesaian proyek
dalam jangka waktu sebesar durasi crash-nya. Biaya setelah
di crashing akan menjadi lebih besar dari biaya normal.
Adapun hubungan antara biaya proyek dengan waktu
yang diperlukan dapat dilihat pada grafik 2.2

Grafik 2.3 Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat
untuk satu kegiatan
Cost slope adalah perbandingan antara pertambahan
biaya dengan percepatan waktu penyelesaian proyek.
Perumusan cost slope sebagai berikut:

Contoh analisa Time Cost Trade Off dapat dilihat
berdasarkan Tabel 2.1
Tabel 2.1 Data durasi dan cost proyek.
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E. Melakukan Analisa Biaya Dan Waktu Optimum
Setelah menganalisis slope dari alternatif crashing,
maka analisis lanjutan dapat dilakukan untuk memperoleh
waktu dan biaya yang paling optimum dari alternatif
crashing yang telah dibuat sebelumnya. Analisis tersebut
sering disebut metode LCA (Least Cost Analysis) atau
metode untuk menentukan biaya terendah dari program
percepatan schedule yang direncanakan. Metode ini
bertujuan untuk memilih waktu dan biaya yang paling
optimum yaitu biaya yang paling rendah dari alternatif
crashing yang telah dibuat. Adapun grafik dari metode biayawaktu optimum sebagai berikut:

Grafik 2.4 pengaruh biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost) terhadap penentuan
waktu dan biaya optimum.
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitia
Metode penelitian adalah langkah-langkah atau caracara penelitian suatu masalah, kasus, gejala atau fenomena
dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan jawaban yang
rasional. Metode penelitian digunakan sebagai dasar atau
perangkat untuk menarik kesimpulan.
Data yang diperoleh tidak hanya dikumpulkan dan
disusun rapi tetapi juga meliputi analisis terhadap data
tersebut yang berupa pengukuran yang berkaitan dengan
angka dan kuantitatif sehingga menghasilkan hasil akhir
yang dapat disimpulkan.
Bahan
B. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada proyek
penbangunan Gedung Instalasi Farmasi di Kota Pinrang.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Variabel waktu
Data yang mempengaruhi variable waktu dapat
diperoleh dari kontraktor pelaksana atau dari konsultan
pengawas. Data yang dibutuhkan untuk variabel waktu
adalah :

a. Data cumulative progresss (kurva S).
b. Rekapitulasi perhitungan biaya proyek
2. Variabel biaya
a. Daftar rencana anggaran biaya (RAB) Penawaran.
b. Daftar daftar bahan dan upah.
c. Laporan harian jumlah tenaga kerja berdasarkan
laporan pengawas.
d. Gambar rencana proyek.
D. Analisa Data
1. Menormalkan Jalur Keritis
Jalur kritis merupakan jalur dimana jika terjadi
perubahan jadwal baik sedikit maupun banyak akan
mempengaruhi sistem penjadwalan proyek secara
keseluruan, oleh karena itu dengan ditemukannya item
pekerjaan yang berada dalam jalur kritis maka dapat
berpotensi untuk dilakukan perubahan jadwal untuk
menormalkan jalur kritis pada item pekerjaan tersebut yang
tentunya tidak mempengaruhi penjadwalan item pekerjaan
lain/membuat jalur pekerjaan lain menjadi kritis.
2. Melakuakn Percepatan Durasi Proyek (Crashing).
Setelah menemukan item pekerjaan yang berada
pada lintasan kritis, maka langkah selanjutnya yaitu dengan
melakukan alternatif-laternatif percepatan proyek dengan
melakukan Crashing Program yaitu dengan mempercepat
durasi proyek yang berada pada lintasan kritis agar durasinya
dapat normal kembali, tetapi percepatan waktu berbanding
terbalik dengan total biaya yang dikeluarkan, dimana pada
umumnya jika waktu dipercepat maka biaya langsung
(Direct Cost) akan bertambah baik berupa penambahan biaya
material, jumlah tenaga kerja, peralatan kerja dan biaya lain
yang diperluhkan dalam proses percepatan tersebut.
Cara perhitungan besar slope crashing yaitu dengan
persamaan sebagai berikut:

E. Melakuakan Analisa Biaya Dan Waktu
Setelah menganalisis slope dari alternatif crashing,
maka analisis lanjutan dapat dilakukan untuk memperoleh
waktu
dan
biaya
yang
paling
optimum
dari
alternatif crashing yang telah dibuat.
Analisis ini sering
disebut metode Least Cost Analysis (LCA) atau metode untuk
menentukan biaya terendah dari program perencanaan schedule
yang direncanakan. Metode ini bertujuan untuk memilih waktu
dan biaya yang paling optimum yaitu biaya yang paling rendah
dari alternatif crashing yang telah dibuat. Adapun grafik dari
metode biaya-waktu optimum sebagai berikut:
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B. Analisa Perhitungan Waktu
Sebelum menyusun jaringan kerja terlebih dahulu
meganalisa durasi tiap item pekerjaan.
1. Produktifitas dan waktu penyelesaiana pekerjaan.
Untuk mengetahi lamanya volume yang dapat
diselesaikan perhari, maka dilakukan analisa produktifitas
dan waktu penyelesaian setiap kegiatan perhari.
Tabel: 3.1 Waktu penyelesaian kegiatan perhari.

Dari hubungan biaya langsung dan biaya tidak langsung
tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan total biaya proyek
dari alternatif crashing yang direncanakan.
Maka untuk
memperoleh biaya dan waktu optimal maka dipilih total biaya
yang paling rendah dari alternatif durasi crashing yang telah
direncanakan.
F. Bagan Alir Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN

2.

Menetukan waktu normal tiap item pekerjaan
Adapun hasil perhitungan waktu taip pekerjaan dapat
dilihat pada tabulasi perhitungan durasi seperti tertera pada
tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2 Tabel Perhitungan Durasi

A. Gambaran Umum Proyek
Proyek yang ditinjau dalam peneliian ini adalah Proyek
Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kota Pinrang,
dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.973.899.931,29 tidak
termasuk PPn 10% dan waktu pelaksanaan pekerjaan 180
Hari kalender dengan tanggal pekerjaan dimulai 3 Oktober
2017 sampai tanggal pekerjaan selesai 10 Desember 2017.
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C. Menyusun Jaringan Kerja
Setelah durasi setiap kegiatan telah diketahui maka
langkah selanjutnya yaitu menyusun jaringan kerja dengan
metode CPM (Ceritical Path Method), tapi sebelum menyusun
jaringan kerja terlebih dahulu dibuat tabel yang menunjukkan
logika salingketergantungan setiap kegiatan.
Setelah durasi dari setiap kegatan yang terdapat dalam
pembangunan proyek telah.diketahui dan waktu pelaksanaan
dari setiap kegiatan telah ditentukan, maka dapat dibuat diagram
jaringan kerja. Diagram network planning dapat dilihat pada
gambar 3.1.
D. Analisa Percepatan Waktu Dan Biaya
Sebelum melakukan Crashing terlebih dahulu dilakukan
perhitungan Akselerasi, perhitungan akselerasi pekerjaan
dilakukan pada tiap – tiap kegiatan yang dilalui jalur keritis.
Keseluruhan perhitungan akselerasi waktu ditampilkan pada
tabulasi perhitungan akselerasi waktu seperti tertera pada tabel
3.4 Akselerasi Waktu
Tabel 3.4 : Akselerasi Waktu
Waktu Normal
Waktu Akselerasi
Kegiatan
(Hari)
(Hari)
A
14
13
B
21
11
C
21
18
D
12
9
E
14
13
F
21
16
G
7
4
H
12
10
I
16
12
J
7
5
K
14
11
L
14
11
M
12
9
N
12
9
O
12
9
P
14
11
Q
14
11

Tabel 3.5 : Akselerasi Biaya
Biaya Normal
(Rp)
Rp 18.255.000,00
Rp 201.905.064,89
Rp 503.591.780,44
Rp 326.402.991,47
Rp 30.194.196,00
Rp 672.741.224,20
Rp 249.030.062,68
Rp 139.375.525,53
Rp 144.707.367,59
Rp 113.761.540,11
Rp 160.161.420,61
Rp 113.071.366,98
Rp 12.781.121,50
Rp 69.740.190,24
Rp 110.058.746,17
Rp 21.792.355,78
Rp 86.329.977,10
Rp 2.973.899.931,29

Biaya Akselerasi
(Rp)
Rp 20.589.062,50
Rp 241.195.689,89
Rp 754.044.592,94
Rp 340.454.116,47
Rp 30.799.086,00
Rp 916.767.974,20
Rp 251.271.862,68
Rp 140.943.454,53
Rp 170.973.992,59
Rp 127.943.290,11
Rp 166.175.670,61
Rp 117.447.991,98
Rp 14.547.516,17
Rp 74.764.440,24
Rp 111.123.546,17
Rp 33.244.730,78
Rp 91.379.664,60
Rp3.603.666.682,46

Adapun keseluruhan hasil perhitungan akelerasi waktu
dan biaya dari setiap kegiatan mulai dari kegiatan persiapan
sampai dengan pekerjaan pembersihan yang berada pada
jalur keritis, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 : Akselerasi Waktu Dan Biaya
Waktu Akselerasi
Biaya Akselerasi
Kegiatan
(Hari)
(Rp)
A
13
Rp 20.589.062,50
B
11
Rp 241.195.689,89
C
18
Rp 754.044.592,94
D
9
Rp 340.454.116,47
E
13
Rp 30.799.086,00
F
16
Rp 916.767.974,20
G
4
Rp 251.271.862,68
H
10
Rp 140.943.454,53
I
12
Rp 170.973.992,59
J
5
Rp 127.943.290,11
K
11
Rp 166.175.670,61
L
11
Rp 117.447.991,98
M
9
Rp 14.547.516,17
N
9
Rp 74.764.440,24
O
9
Rp 111.123.546,17
P
11
Rp 33.244.730,78
Q
11
Rp 91.379.664,60
Rp3.603.666.682,46
Sebelum kita milihan kegiatan yang akan di crash, terlebih
dahulu kita hitung biaya akselerasi perharinya dari aktivitas pada
garis edar kritis.
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E. Pembaruan waktu dan biaya kegiatan
1.
Perubahan waktu
Tabel 3.9 : Waktu Kegiatan Setelah Crashing
Waktu
Akselerasi
Kegiata
Waktu
Waktu
n
Normal
Sekarang
Yang
Digunakan
L
14
3
11
Q

14

3

11

A

14

1

13

O

12

3

9

E

14

1

13

M

12

3

9

Dari perubahan durasi kegiatan L, Q, A, O, E dan M
maka diagram jaringan kerja normal juga mengalami
perubahan dari waktu normal 180 hari menjadi 173 hari,
perubahan jaringan kerja dapat dilihat pada gambar 3.2
2.
Perubahan biaya
Tabel 3.10 : Biaya Tambahan Setelah Crashing Menjadi 173
Hari
F. Hubungan Waktu Dan Biaya Pelaksanaan
Dari analisa diatas, maka didapat waktu optimal

penyelesaian proyek yaitu 173 hari dan biaya langsung
(direct cost) sebesar Rp. 3.050.896.291,91, dan biaya tidak
langsung (indirec cost) sebesr 10% dari biaya penyelesaian
proyek. Jadi total biaya proyek yang didapatkan pada waktu
penyelesaian proyek selama 173 hari adalah sebesar Rp.
3.355.985.921,10 dengan biaya langsung sebesar Rp.
3.050.896.291,91 dan biaya tidak langsung sebesar Rp.
305.089.629,19.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan
sebagai berikut:
1.

Hasil perhitungan durasi waktu didapat waktu optimal
pelaksanaan proyek adalah 173 hari yang mulanya
adalah 180 hari jadi selisih waktu pelaksanaan peroyek
sebelum dan setelah dilakukanya perhitungan adalah 8
hari atau kurang lebih 1 minggu.
2. Hasil perhitungan diperoleh waktu penyelesaian proyek
optimum yaitu 172 hari dengan penambahan biaya total
proyek sebesar Rp.3.028.773.116,46 tampa tambahan
biaya PPn 10%. Sedangkan, waktu penyelesaian normal
180 hari dengan biaya total proyek sebesar
Rp.2.973.899.931,29 tampa tambahan biaya PPn 10%.
Jadi, terjadi pengurangan durasi selama 7 hari dari
waktu yag sudah direncanakan dan terjadi peningkatan
biaya sebesar Rp 27.769.763,85.
B. Saran
1. Dalam pelaksanaan suatu proyek diperlukan analisa
jadwal kerja yang teliti agar proyek tersebut dapat
diselesaikan dengan waktu yang singkat dengan
pengeluaran biaya yang tidak terlalu tinggi. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan, tim pembangunan
sebaiknya menggunakan metode lest cost analysis
sebagai alat bantu untuk mencapai waktu dan biaya yang
optimal.
2. Dalam penyelesainan proyek ini pembagunan ini,
sebaiknya dilakukan pengoptimalisasian agar waktu
pekerjaan menjadi efisian dan biaya pekerjaan pun juga
menjadi efisien.
3. Dalam pelaksanaan proyek semakin berkurang durasi
pelaksanaan proyek dari waktu normal maka biaya yang
diperlukan untuk meyelesaikan pekerjaan proyek akan
bertambah.
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