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ABSTRAK 

 

The problem in this research is the What is the total time and cost needed to complete a 

project, from the beginning to the end of the action? and Is there an increase in cost and time 

efficiency project with the implementation of project scheduling?. 

There are several methods or techniques that can be used to develop a formal program 

include: system planning, programming, and budgeting, CPM and PERT system. In this study 

the authors will limit about timings activities PERT method derived from the management 

concerned and the determination of costs as well as a sequence of events and networks with 

the critical path method (CPM) for the type of product orders, namely the traditional batik 

and batik cap with a size of 1.5 x 3 meters. 

Based on data analysis that has been done, the results showed as follows: Costs incurred 

acceleration using analytical methods CPM and PERT by not speed up the whole enterprise 

work step, the costs incurred acceleration occurs austerity. The time needed for the project 

becomes shorter. This suggests that the efficiency of project time and cost can be further 

improved. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap perusahaan dituntut untuk tetap eksis dan berkembang dalam kancah 

persaingan yang semakin ketat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan dan 

pengorganisasian sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan 

pengelolaan dan pengorganisasian sumberdaya yang efektif dan efisien ini dapat lebih 

mengembangkan dan menaikkan laba perusahaan yang bersangkutan. Tentunya semua itu 

tidak lepas dari perencanaan dan pengendalian yang diterapkan. 

Penyelenggaraan proyek membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan 

secara teliti, karena menyangkut berbagai macam kegiatan. Ada beberapa tahap dan 

kegunaan perencanaan proyek yang dapat dibedakan menjadi: perencanaanuntuk 

pengendalian, perencanaan dasar berupa penyusunan anggaran dan jadwal induk, 

penetapan standar mutu organisasi pelaksanaan dan urutan langkah pelaksanaan 



 

pekerjaan. Sedangkan perencanaan untuk pengendalian dilakukan bila pelaksanaan fisik 

proyek telah berjalan. 

Suatu proyek yang telah dikembangkan, tentunya memiliki berbagai kendala yang 

dihadapi, misalnya saja tentang perencanaan waktu. Perencanaan waktu yang matang 

sangat penting untuk keberhasilan proyek. Proyek yang diselesaikan melewati waktu yang 

ditargetkan biasanya juga menyebabkan peningkatan biaya melebihi biaya yang 

dianggarkan. Selain itu, semakin banyak dan luasnya masalah penyusunan program yang 

dihadapi oleh perusahaan senantiasa mendorong manajamen untuk menggunakan teknik-

teknik tertentu yang dapat membantunya dalam menyusun perencanaan, jadwal kegiatan, 

serta pengevaluasian dan pengendalian terhadap kegiatan dan biaya program. Manajer 

operasional dalam mambuat perencanaan dalam penyelesaian proyek secara lebih baik dan 

efisien dapat menggunakan teknik CPM dan PERT system. CPM (Critical Path Method) dan 

PERT (Program Evaluation  and Review Technique), kedua macam teknik ini dapat membagi 

suatu program atau proyek besar atau kegiatan induk menjadi tugas-tugas atau kegiatan-

kegiatan individual yang lebih kecil dan penyusunannya dalam suatu jaringan atau jalur kerja 

(network), sehingga jangka waktu dan biaya pengerjaan program dapat dikurangi serendah 

mungkin. 

CV. XYZ yang bergerak dibidang industri batik, bila mengerjakan proyek dalam 

jumlah besar untuk pemenuhan permintaan konsumen dalam bentuk pesanan tentunya 

memiliki kebijakan dan perencanaan dalam pelaksanaan proyek. Dan ini semua tidak lepas 

dari masalah perencanaan dan penjadwalan proyek yang telah ditetapkan dalam mencapai 

target. 

Proyek membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan secara teliti karena 

menyangkut berbagai macam kegiatan. Proyek didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan melibatkan koordinasi dari 

sejumlah bagian yang terpisah dari organisasi dan didalamnya terdapat skedul dan syarat-

syarat dimana kita harus bekerja untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah 

digariskan dengan jelas. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proyek sangat tergantung pada 

ketepatan pemilihan seseorang sebagai manajer proyek dan kerja keras serta dedikasi 

anggota tim proyek. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan dunia usaha pada umumnya 

adalah adanya persaingan. Untuk menghadapi masalah tersebut manajemen harus dapat 



 

melakukan pengendalian sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat memproduksi barang-

barang yang dibutuhkan konsumen dengan biaya yang rendah dan waktu yang efisien tanpa 

mengurangi mutu atau kualitasnya. Hal ini akan terlaksana jika perusahaan beroperasi dengan 

efisien 

2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Berapa total waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek 

dari awal sampai akhir kegiatan 

2. Apakah terdapat peningkatan efisiensi biaya dan waktu proyek dengan 

dilaksanakannya penjadwalan proyek 

3. Batasan Masalah  

Ada beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk menyusun program 

secara formal antara lain: sistim perencanaan, penyusunan program, dan penyusunan 

anggaran, CPM dan PERT system. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi tentang 

penentuan waktu kegiatan dengan metode PERT yang diperoleh dari manajemen yang 

berkepentingan dan penentuan biaya serta urutan kegiatan dan jaringan kerja dengan metode 

jalur kritis (CPM) untuk jenis produk pesanan yaitu batik tulis tradisional dan batik cap 

dengan ukuran 1.5 x 3 meter. 

4. Tujuan Penelitian 

Menganalisis berapa lama suatu proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

diharapkan serta dapat menyelesaikan suatu proyek yang dikerjakan dengan tepat waktu, 

sehingga efisiensi proyek dapat lebih ditingkatkan. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Perencanaan 

Salah satu diantara fungsi manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan 

adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan (Sukanto 1992:21). 

Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan merupakan tindakan yang berdasarkan asumsi 

dan fakta tentang kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu perencanaan yang tepat dan disusun secara 

sistematis serta memperhatikan faktor obyektif akan dapat memberikan sarana komunikasi 

bagi semua pihak penyelenggara proyek dan memberikan dasar dalam pengaturan alokasi 

sumber daya.  



 

Selain itu perencanaan dapat berfungsi sebagai alat dorong perencana dan pelaksana 

untuk melihat kedepan sehingga menyadari pentingnya unsur waktu dalam menyelesaikan 

suatu kegiatan, dengan demikian dalam pelaksanaannya diharapkanmampu memberikan hasil 

penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan target yang diinginkan baik waktu dan biaya yang 

efisien.  

Perencanaan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mengantisipasi dan berhati-

hati sebelum melakukan kegiatan, sehingga upaya yang dilakukan tersebut dapat menjadi 

pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian. 

2. pengendalian. 

Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan 

sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan sistem pelaksanaan 

dengan standar menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan 

standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya 

digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Soeharto (1998:221).  

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pengendalian merupakan kegiatan untuk 

memeriksa kembali, menilai dan selalu memonitor kegiatan apakah pelaksanaan tersebut 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam mengadakan pengendalian, 

tindakan yang perlu dilakukan adalah mengadakan perbandingan antara hasil sesungguhnya 

yang dicapai dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dalam 

hal ini manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan, sehingga dapat diketahui seberapa 

jauh penyimpangan yang terjadi dan dapat mengarahkan apabila benar-benar terjadi 

penyimpangan mengenai pelaksanaan proyek. 

3. Proyek 

Proyek didefinisikan sebagai kegiatan yang komplek yang melibatkan koordinasi dari 

sejumlah bagian yang terpisah dari organisasi dan didalamnya terdapat skedul dan syarat-

syarat dimana kita harus bekerja, Yami t(2996:229). Dalam pelaksanaannya tingkat 

keberhasilan proyek sangat tergantung pada pemilihan seorang manajer proyek dalam 

memberikan ide-ide dan gagasan perencanaan kegiatan proyek serta hal yang tidak kalah 

penting adalah kerja keras dan dedikasi anggota tim proyek. 

a. Perencanaan proyek. 

Pada tahap awal dari proses ini melibatkan peran serta staf dan taksiran yang bersifat 

sementara, sedangkan tahap-tahap kemudian dalam bentuk penyusunan anggaran dengan 



 

lebih banyak partisipasi dari mereka yang akan melaksanakan proyek dan merapikan 

cakupan, jadwal dan perhitungan biaya. Para perencana menggunakan taksiran sementara 

sebagai dasar keputusan merumuskan proyek. Proses perencanaan mencapai puncaknya 

dengan spesifikasi rinci untuk produk, jadwal rinci dan anggaran biaya. Dalam periode ini, 

berbagai penelitian dapat dilakukan, biaya unit dari pekerjaan yang serupa dikumpulkan dan 

digunakan untuk menyempurnakan taksiran, sistem pengendalian manajemen dan sistem 

pengendalian tugas yang mendukungnya dikembangkan atau dicuplik sistem yang sudah ada 

serta bagan organisasi disusun. 

Proses perencanaan itu sendiri merupakan sub proyek dalam keseluruhan proyek. 

Perencanaan proyek diperlukan untuk pegangan kegiatan implementasi, komunikasi para 

pelaksana dan steakholder. Juga terdapat sistem pengendalian untuk memastikan bahwa 

kegiatan perencanaan dilakukan secara semestinya. Jadi proses perencanaan juga mencakup 

pengendalian.  

b. Pengendalian proyek. 

Pusat informasi tentang pelaksanaan proyek tercakup dalam elemen-elemen proyek. 

Untuk suatu proyek secara keseluruhan dan untuk setiap elemennya, fokusnya adalah terletak 

pada 3 (tiga) dimensi, yaitu: 

1) Cakupan. 

Ini terjadi dari spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama orang atau unit organisasi 

yang bertanggung jawab. 

2) Jadwal. 

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan dan keterkaitan diantara 

paket-paket pekerjaan (misal: untuk pekerjaan yang mana yang harus dikerjakan dahulu 

sebelum yang lain dimulai). 

3) Biaya. 

Dalam proses pengendalian, data tentang biaya aktual, waktu, dan pencapaian 

dibandingkan dengan perkiraan. Perbandingan ini dapat dilakukan pada setiap tonggak 

ukur yang dicapai, atau dapat pula dilakukan pada selang waktu tertentu, misalnya dalam 

waktu harian, mingguan atau perbulan. 

Dalam penyelesaian proyek ada kemungkinan bahwa beberapa paket pekerjaan hanya 

selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan, dan ini membuat perlu dilakukannya perkiraan 

mengenai berapa persen tingkat penyelesaian saat itu, sebagai dasar untuk membandingkan 

waktu yang aktual dengan waktu yang dijadwalkan serta biaya aktual dengan biaya yang 

dianggarkan. 



 

c. Pelaksanaan proyek. 

Sebagai konsekuensi dari proses perencanaan yang telah tersusun, maka akan timbul 

spesifikasi paket pekerjaan, jadwal kegiatan, dan anggaran atau biaya pekerjaan. Untuk setiap 

paket pekerjaan ditunjuk manajer yang bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi yang 

tinggi. Jadwal menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, dan anggaran 

memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap bagian utama proyek, baik dari awal kegiatan 

sampai berakhirnya proyek. 

Untuk mencapai tujuan proyek terdapat 3 (tiga) kendala, yaitu, Soeharto (1999:3): 

1) Anggaran. Proyek harus diselesaikan dengan tidak melebihi dari anggaran yang telah 

ditargetkan. 

2) Jadwal. Pelaksanaan proyek harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan. 

 

C. Metode Jalur Kritis  

Metode jalur kritis atau CPM (Critical Path Method). Dalam metode jalur kritis, 

waktu untuk melaksanakan kegiatan dianggap sudah pasti dan untuk menentukan jalur 

kritis perlu dibuat diagram network dengan menggunakan simbul sebagai berikut:  

1. Anak panah (                      ) 

Melambangkan kegiatan, di atas anak panah ditulis simbul kegiatan sedangkan di bawah 

anak panah ditulis waktu kegiatan. Setiap kegiatan dalam diagram network selalu terletak 

diantara dua peristiwa. 

2. Lingkaran      

Melambangkan peristiwa (event), lingkaran terbagi dalam tiga bidang, yaitu sebelah kiri 

disebut nomor peristiwa, sebelah kanan atas disebut saat paling cepat (SPC) dan sebelah 

kanan bawah disebut saat paling lambat (SPL). Jika dalam lingkaran terdapat SPC = SPL 

berarti peristiwa tersebut dikatakan peristiwa kritis, yaitu peristiwa yang tidak memliliki 

tenggang waktu antara SPC dan SPL. Dalam diagram network sangat dimungkinkan terdapat 

lebih dari satu kegiatan yang menuju dan keluar dari peristiwa, tetapi diantara dua peristiwa 

hanya boleh ada satu kegiatan. 

3. Anak panah putus-putus (                      ) 

Melambangkan kegiatan semu (dummy), yaitu kegiatan yang tidak memakan 

waktu dibandingkan dengan kegiatan lainnya, kegiatan ini dimunculkan untuk 



 

menghindari diantara dua peristiwa yang terdapat lebih dari satu kegiatan Dalam diagram 

panah dengan jaringan network terdapat jalur yang menyatakan waktu dari awal peristiwa 

sampai akhir peristiwa, jalur tersebut merupakan jalur kritis. Jadi jalur kritis adalah jalur 

yang memiliki waktu terpanjang dari semua jalur yang dimulai dari peristiwa awal hingga 

peristiwa yang terakhir. Dalam diagram network dapat dimungkinkan terjadi lebih dari 

satu jalur kritis untuk satu peristiwa diagram panah.  

Makna jalur kritis ini penting bagi pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan. Fungsi 

jalur kritis ini untuk mengetahui kegiatan yang memiliki kepekaan sangat tinggi atas 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau sering disebut sebagai kegiatan kritis. Apabila 

kegiatan kritis mengalami keterlambatan penyelesaian, maka akan memperlambat 

penyelesaian proyek secara keseluruhan, meskipun kegiatan lain tidak menglami 

keterlambatan. Begitu juga apabila diinginkan percepatan penyelasaian proyek secara 

keseluruhan, maka yang dipercepat hanya penyelesaian jalur kritis. Jalur kritis terdiri dari 

kegiatan kritis. Masing-masing kegiatan kritis memiliki SPC = SPL baik itu peristiwa awal 

maupun peristiwa akhir dari kegiatan yang bersangkutan.  Bila suatu peristiwa mempunyai 

SPC = SPL maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kritis.  

Inti dari pada teknik analisis jaringan kerja ini adalah diagram panah (arrow diagram) atau 

disebut network itu sendiri. Diagram panah itu digambarkan dengan teliti untuk menunjukkan 

saling ketergantungan setiap kegiatan dengan kegiatan lain dalam proyek itu. Berikut adalah 

contoh diagram panah (arrow diagram). 

 

  

 

GAMBAR 2.1 DIAGRAM PANAH SEDERHANA 

1. Menghitung saat paling cepat (SPC). 

Dalam setiap kegiatan berada diantara dua peristiwa yaitu peristiwa awal dan peristiwa 

akhir. Lingkaran bagian atas menunjukkkan waktu paling cepat untuk menyelesaikan 

kegiatan dan sekaligus menyatakan kegiatan paling cepat untuk memulai kegiatan 

selanjutnya. Jika waktu paling cepat untuk memulai kegiatan disebut SPCi dan waktu 

paling cepat untuk menyelesaikan kegiatan disebut SPCj serta lama kegiatan disebut Li, 

maka SPCj = Mak (SPCi + Li)  

 



 

Notasi:   

 

Apabila suatu peristiwa menunggu dua atau lebih peristiwa selesai, atau terdapat dua 

kegiatan atau lebih yang menuju satu peristiwa, maka SPCj diambil jumlah yang paling 

maksimum.  

2. Menghitung saat paling lambat (SPL). 

SPL berada dibagian kanan bawah lingkaran. Bagian kanan bawah lingkaran menunjukkan 

waktu paling lambat untuk menyelesaikan kegiatan dan sekaligus menunjukkan waktu 

paling lambat untuk memulai kegiatan berikutnya. Jika saat paling lambat untuk memulai 

kegiatan disebut SPLj dan lama kegiatan disebut Li, Maka SPLi = Min (SPLj - Li) 

 

Notasi:    

 

Apabila terdapat dua kegiatan atau lebih yang keluar dari satu peristiwa, maka SPLi 

diambil jumlah yang minimum  

D. Metode PERT.  

PERT (Program Evaluation and Review Technique) yang berarti cara (teknik) 

meninjau kembali dan mengevaluasi program. Teknik ini dapat membagi suatu program atau 

proyek besar atau kegiatan induk menjadi tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan individual yang 

lebih kecil dan penyusunannya dalam suatu jaringan atau jalur kerja (network) yang logis. 

PERT ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk proyek-proyek sekala besar dalam bidang 

pertahanan. Metode ini banyak digunakan dalam bidang industri ataupun bidang pertahanan, 

lebih-lebih setelah adanya bukti perbaikan besar. 

PERT merupakan suatu metode analitik yang dirancang untuk membantu dalam penjadwalan 

dan pengawasan komplek yang memerlukan kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dijalankan 

dalam urutan tertentu, dan kegiatan-kegiatan itu mungkin tergantung pada kegiatan-kegiatan 

lain.  

Metode dan komponen-komponen PERT mempunyai pengertian-pengertian standar 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: Kegiatan (activity), yaitu bagian dari keseluruhan 

pekerjaan yang dilaksanakan, kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta 

mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir. Peristiwa (event), menandai permulaan dan 

akhir suatu kegiatan. Biasanya peristiwa digambarkan dengan suatu lingkaran dan juga diberi 

nomor, dengan nomor-nomor yang lebih kecil bagi peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. 

Dalam jaringan PERT, setiap kegiatan mengubungkan dua peristiwa. 



 

Waktu kegiatan (activity time). PERT menggunakan tiga estimasi waktu perkiraan yang 

digunakan sebagai dasar dalam perhitungan waktu setiap penyelesaian suatu kegiatan. Ketiga 

estimasi waktu perkiraan yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut: 

Waktu optimis (a),  

Waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan bila semua kegiatan berjalan baik 

tanpa hambatan atau penundaan. 

1) Waktu yang mungkin atau realistis (m), 

Waktu kegiatan yang akan terjadi bila suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi 

normal, dengan penundaan-penundaan tertentu yang dapat diterima. 

2) Waktu pesimis (b), 

Waktu yang paling lama untuk mampu menyelesaikan kegiatan, yaitu waktu ini 

terjadi apabila timbul hambatan atau penundaan lebih dari semestinya. 

Ketiga macam perkiraan waktu tersebut digunakan untuk menghitung waktu yang 

diharapkan (te) bagi penyelesaian suatu pekerjaan. Adapun perhitungan te untuk 

masing-masing kegiatan adalah dengan cara ketiga estimasi tersebut ditentukan 

bobotnya dan dirata-rata seperti pada persamaan berikut ( Render, dan Jay Heizer ): 
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E. Efisiensi Proyek 

Dalam perusahaan tentunya menginginkan adanya efisiensi yang tinggi dalam sistem 

proyek yang sedang dikerjakannya, baik itu menyangkut masalah waktu atau biaya yang 

terjadi. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara cermat, tidak membuang-buang energi 

(dana) dan waktu serta kerapian yang menuju sasaran berdasarkan perencanaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya merupakan inti dari efisiensi proyek tersebut. Efisiensi proyek ini 

dapat terwujud atau tercapai bila dalam pelaksanaan kegiatan mampu mengatasi beberapa hal 

yang menjadi kendala dalam penyelesaian proyek. Untuk dapat mengefisiensikan biaya dan 

waktu dalam penyelesaian suatu kegiatan atau proyek, penggunaan waktu dan biaya harus 

diatur sedemikian rupa sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara tepat. 

Seberapa besar efisiensi biaya dan waktu kegiatan yang akan dilakukan, dapat dihitung 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

Biaya percepatan  = normal waktu -cepat Waktu 

normal biaya -cepat  Biaya

 

 Dari beberapa biaya percepatan per kegiatan, manajer proyek dapat mencari biaya 

minimum percepatan waktu penyelesaian proyek. Pada proses kegiatan ini dapat melakukan 



 

penundaan pekerjaan tanpa tertundanya pekerjaan secara keseluruhan, dengan mencari biaya 

minimum untuk mempercepat penyelesaian proyek, maka pekerjaan tersebut dapat 

menghemat waktu, tenaga dan biaya.  

Kendala dalam penyelesaian proyek yang harus diatasi agar efisiensi proyek dapat terwujud 

telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, yaitu anggaran, jadwal dan mutu. Dan dari dua 

metode yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya yaitu metode jalur kritis (CPM) dan 

PERT, kedua metode ini masing-masing mempunyai faktor yang lebih ditekankan pada 

penerapan analisisnya. Pada metode jalur kritis (CPM) lebih menekankan pada faktor biaya, 

sedangkan PERT lebih menekankan pada faktor waktu. Apabila biaya dan waktu pengerjaan 

bisa ditaksir dengan cukup akurat maka pelaksanaan kegiatan akan dapat berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditentukan. CPM dan PERT, kedua metode tersebut dapat 

membantu sebagai alat analisis untuk mengatur dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan proyek. 

 

1. Efisiensi biaya.  

Pengertian biaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan dalam 

mengembangkan, memproduksi, dan aplikasi produk, Soeharto(1999:21). Sebelum 

pembangunan proyek siap dioperasikan, diperlukan sejumlah besar biaya atau modal yang 

dikelompokkan, pengelompokkan ini berguna pada waktu pengkajian aspek ekonomi dan 

pendanaan.  

Penggolongan biaya tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Biaya tetap. 

Biaya tetap adalah bagian dari biaya proyek yang dipakai untuk membangun instalasi 

atau menghasilkan produk proyek yang diinginkan, mulai dari pengeluaran studi 

kelayakan, desain engineering, pengadaan, pabrikasi, kontruksi sampai instalasi atau 

produk tersebut berfungsi penuh.  

Biaya tetap ini dikelompokkan menjadi dua jenis biaya, yaitu: 

- Biaya langsung. 

- Biaya tidak langsung. 

b. Biaya kerja. 

Biaya kerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pada tahap awal operasi, yang 

meliputi: biaya persediaan bahan baku dan pembelian sarana untuk operasi. 

Anggaran atau biaya ini dapat diperkirakan berdasarkan dari sejumlah faktor, 

diantaranya yang terpenting adalah tersediannya data dan informasi pada waktu 



 

melakukan estimasi. Apabila dalam estimasi biaya yang dilakukan memperoleh 

perkiraan yang akurat maka efisiensi biaya untuk pelaksanaan proyek dapat tercapai. 

2. Efisiensi waktu. 

Penjadwalan dalam pelaksanaan proyek merupakan penjabaran perencanaan proyek menjadi 

urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang menetapkan jangka waktu kegiatan 

proyek yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran. Pada jadwal palaksanaan kegiatan 

proyek, faktor waktu termasuk yang ada didalamnya. Metode penyusunan jadwal yang dapat 

digunakan untuk mengatur waktu pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir kegiatan adalah 

dengan menggunakan jaringan kerja (network), yang menggambarkan keterkaitan urutan 

kegiatan. 

Penentuan penjadwalan kegiatan selain mempermudah pelaksanaan kegiatan, juga sebagai 

alat untuk perbandingan dan penghitungan dalam percepatan menyelesaikan kegiatan, 

penjadwalan tersebut berdasarkan kegiatan normal atau yang disebut sebagai skedul kegiatan 

normal, skedul ini adalah diagram network yang dihasilkan dari kegiatan proyek dengan 

menggunakan waktu dan biaya normal untuk setiap kegiatan. Pada proses kegiatan ini, waktu 

kegiatan yang terjadi dilaksanakan dalam kondisi normal, dengan penundaan-penundaan 

tertentu yang dapat diterima.  

Pada proses selanjutnya, setelah selesai penjadwalan kegiatan yang berdasarkan 

waktu normal kemudian menyusun kembali penjadwalan kegiatan yang berdasarkan 

percepatan waktu penyelesaian atau yang disebut sebagai skedul kegiatan dipercepat. 

Penjadwalan ini adalah diagram network yang dihasilkan dengan menggunakan waktu dan 

biaya yang dipercepat setiap kegiatan. Proses percepatan waktu penyelesaian proyek pada 

diagram network atas dasar waktu normal, kegiatan yang dipercepat mengutamakan kegiatan 

kritis yang memiliki biaya percepatan persatuan waktu terkecil. Jika pada langkah berikutnya 

proyek tidak dapat lagi dipercepat, maka telah ditemukan biaya minimum percepatan proyek 

dan proses percepatan tersebut berhenti. Total biaya proyek setelah percepatan kegiatan kritis 

(network final) adalah total biaya normal ditambah dengan total biaya percepatan. Jika 

dibandingkan network final dengan network percepatan maka dapat diketahui, apakah 

terdapat penghematan biaya dan waktu atau tidak? Dengan adanya percepatan waktu 

penyelesaian proyek yang dilaksanakan dimungkinkan dapat mengurangi biaya yang timbul 

karena lamanya pengerjaan suatu proyek, maka dengan demikian diharapkan pula dapat 

meningkatkan efisiensi waktu dan biaya proyek.   

 

C. METODE PENELITIAN 



 

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian terapan. 

1. Metode pengumpulan data. 

a. Data primer. 

     Untuk memperoleh dan mendapatkan data primer ini dapat dilakukan dalam bentuk 

beberapa kegiatan, sehingga dalam analisis yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang 

sesuai berdasarkan apa yang ada dalam perusahaan, adapun kegiatan tersebut adalah: 

1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan manajer yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2) Observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan atas hal-hal yang diperoleh 

selama penelitian. Dalam observasi ini, data yang diperlukan dari perusahaan adalah 

data khusus perusahaan.  

- Data waktu penyelesaian pembuatan produk untuk tiap tahap, yaitu: Waktu normal, 

Waktu cepat dan Waktu paling lama. 

- Data biaya peyelesaian pembuatan produk untuk tiap tahap, yaitu: Biaya cepat dan 

Biaya normal. 

b. Data sekunder. 

Studi pustaka, dengan cara mempelajari teori yang ada dalam literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Metode analisis data. 

Untuk mengetahui peningkatan efisien proyek dengan menggunakan analisis CPM dan 

PERT system diperlukan langkah-langkah. 

a. Pengukuran kerja. 

Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan, akan digunakan tiga 

macam estimasi waktu yaitu: Waktu optimis (a)., Waktu yang mungkin atau realistis 

(m) dan Waktu pesimis (b). 

Ketiga macam perkiraan waktu tersebut digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan 

(te) bagi penyelesaian suatu pekerjaan. Adapun perhitungan te untuk masing-masing kegiatan 

adalah dengan cara ketiga estimasi tersebut ditentukan bobotnya dan dirata-rata seperti pada 

persamaan berikut: 
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a. Analisis perhitungan biaya.  

Dengan diketahuinya lama waktu masing-masing kegiatan dan jumlah biaya untuk tiap-

tiap kegiatan, maka akan dapat diketahui kebutuhan biaya dari tiap-tiap kegiatan. 



 

Perhitungan biaya dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah kebutuhan bahan 

baik dalam unit maupun volume dikalikan dengan harga persatuan (Rp).    

b. Analisis jaringan kerja (network). 

Dengan diketahui estimasi waktu yang diperlukan untuk mengkreasikan setiap 

kegiatan, maka dapat dilakukan analisis network sebagai berikut: 

Setelah mengumpulkan semua jenis kegiatan, kemudian mengetahui urutan kegiatan 

dalam proses kerja, lalu digambarkan dalam bentuk diagram network. 

Memperhitungkan waktu yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan dalam proses 

produksi yang telah digambarkan dalam diagram network. 

Penentuan jalur kritis, yaitu jalur dalam diagram network yang memiliki jumlah waktu 

penyelesaian yang dikehendaki apabila pemesan menghendaki waktu penyelesaian 

yang lebih cepat dari waktu standar yang ada dan jalur kritis ini memiliki waktu 

terpanjang dari semua jalur yang dimulai dari peristiwa awal hingga peristiwa akhir.   

c. Perbedaan waktu penyelesaian proyek. 

Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu normal biasanya membutuhkan biaya 

yang lebih besar. Semakin banyak waktu yang dihemat semakin besar biaya 

tambahannya. Untuk menghitung biaya tambahan disetiap  kegiatan digunakan rumus: 
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Keterangan:  

Ic = Biaya persatu satuan waktu untuk memperpendek penyelesaian proyek. 

Cn = Biaya normal. 

Cc = Biaya percepatan. 

Tn = Waktu normal. 

Tc = Waktu percepatan. 

 

3. ANALISIS DATA 

A.  Analisis Deskriptif 

Pada analisis deskriptif ini dilakukan dua proses analisis yaitu, pertama mengidentifikasi 

proses produksi. Dalam identifikasi proses produksi ini kegiatan keseluruhan pembuatan 

batik dikategorikan menjadi kelompok-kelompok kegiatan, kelompok ini kemudian diurutkan 

menjadi suatu rangkaian kegiatan dari proses awal sampai akhir. Dari kelompok-kelompok 

kegiatan ini diberikan simbul kegiatan untuk lebih mempermudah penjadwalan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Untuk proses yang kedua adalah penjadwalan produksi, pada 

penjadwalan ini diperkirakan waktu dan biaya untuk menyelesaikan produksi dari awal 

sampai akhir kegiatan. 



 

1.   Batik tulis tradisional. 

a. Mengidentifikasi proses produksi. 

Adapun hasil dari identifikasi yang telah dilakukan berupa pemberian simbul kegiatan 

pada proses produksi pembuatan batik sesuai dengan urutan pekerjaan dan jenis proses 

produksi. Proses produksi batik tulis tradisional dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 Proses Produksi Pembuatan Batik Tulis Pada Cv. Xyz 

 
No Aktifitas  

Pekerjaan 

Simbul  

Kegiatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Pembuatan desain 

Pemotongan kain 

Pengeblatan 

Pemanasan lilin 

Pembatikan 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap I (mbironi) 

Menghilangkan lilin pada bagian tertentu (ngerok) 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap II (nyoga) 

Pencucian (ngebyok) 

Pengeringan 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

 

b.  Penjadwalan proses produksi. 

Untuk menentukan jumlah atau lamanya waktu serta biaya dalam setiap segmen aktifitas 

pekerjaan tersebut, diperlukan penjadwalan proses produksi dalam bentuk urutan aktivitas 

pekerjaan yang akan dilakukan beserta perkiraan waktu dan biaya yang diperlukan. 

Penjadwalan ini dilakukan agar mendapatkan hasil pengukuran atau perkiraan waktu dan 

biaya yang lebih akurat serta yang lebih ditekankan lagi adalah pada pelaksanaan proyek, 

yaitu waktu dan biaya yang digunakan untuk penyelesaian proyek tersebut sesuai dan tidak 

menyimpang jauh dari perencanaan yang telah ditetapkan.  

Penjadwalan dari aktivitas untuk tiap segmen proses produksi pembuatan batik pada CV. 

XYZ sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.2 Penjadwalan Proses Produksi Pembuatan Batik Tulis  Pada Cv. Xyz 

 
No Nama  

Kegiatan 

Simbul 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pengikut 

Waktu (Jam) Biaya (Rp) 

Cepat Normal Lambat  Normal Cepat 

 

1 

2 

3 

4 

 

Pembuatan desain 

Pemotongan kain 

Pengeblatan 

Pemanasan lilin 

 

A 

B 

C 

D 

 

B 

C, D 

E 

F 

 

4 

1 

12 

0.5 

 

5 

1.5 

15 

1 

 

6 

2 

18 

1 

 

4000 

29000 

15000 

3000 

 

5000 

30000 

19500 

6000 



 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

Pembatikan 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap I (mbironi) 

Menghilangkan lilin pada 

bagian tertentu (ngerok) 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap II (nyoga) 

Pencucian (ngebyok) 

Pengeringan 

E 

F 

G 

 

H 

I 

J 

K 

L 

G 

G 

H, I 

 

J 

J 

K 

L 

- 

315 

0.5 

12 

 

18 

0.5 

0.5 

0.5 

4 

385 

1 

15 

 

21 

1 

1 

1 

5 

456 

1 

18 

 

24 

1 

1 

1 

6 

400000 

9000 

50000 

 

20000 

9000 

200000 

6000 

5000 

540000 

10000 

69000 

 

26000 

10000 

205000 

8000 

6000 

 

2. Batik Cap. 

a. Mengidentifikasi proses produksi batik cap. 

 

Tabel 4.3 Proses Produksi Pembuatan Batik Cap Pada Cv. Xyz 
 

No Aktifitas  

Pekerjaan 

Simbul  

Kegiatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pemotongan kain 

Pemanasan lilin 

Pengecapan 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap I  

Menghilangkan lilin pada bagian tertentu (ngerok) 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap II 

Pencucian (ngebyok) 

Pengeringan 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

b.  Penjadwalan proses pembuatan batik cap. 

Tabel 4.4 Penjadwalan Proses Produksi Pembuatan Batik Cap Pada Cv. Xyz 

No Nama  

Kegiatan 

Simbul 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pengikut 

Waktu (Jam) Biaya (Rp) 

Cepat Normal Lambat  Normal Cepat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

Pemotongan kain 

Pemanasan lilin 

Pengecapan 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap I  

Menghilangkan lilin pada 

bagian tertentu (ngerok) 

Pemanasan pewarna 

Pewarnaan tahap II 

Pencucian (ngebyok) 

 Pengeringan 

     A 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

H 

I 

J 

B, D 

C 

E 

E 

F, G 

 

H 

H 

I 

J 

- 

   1 

0.5 

12 

0.5 

12 

 

18 

0.5 

0.5 

0.5 

4 

  1.5 

1 

15 

1 

15 

 

21 

1 

1 

1 

5 

  2 

1.5 

18 

1.5 

18 

 

24 

1.5 

1.5 

1.5 

6 

   18000 

3000 

12000 

8000 

18000 

 

10000 

8000 

12000 

6000 

5000 

   20000 

4000 

15000 

10000 

20000 

 

12000 

10000 

15000 

8000 

6000 

B.  Analisis Kuantitatif 

Dalam analisis kuantitatif ini, data yang ada pada sub bab sebelumnya dapat 

dianalisis untuk membantu memberikan masukan dalam peningkatan efisiensi proyek 

baik dari segi waktu maupun biaya. Analisis ini akan dilakukan menjadi beberapa tahap 

yaitu: 

1. Batik tulis tradisional. 

a. Analisis terhadap jaringan kerja (network) perusahaan. 



 

Penyusunan jaringan kerja berguna untuk mengetahui berapa lama kurun waktu 

penyelesaian proyek dan kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan 

penyelesaian proyek. Dengan menyususn jaringan kerja yang terdiri dari rangkaian 

kegiatan dari proses awal sampai dengan proses akhir, maka bila terjadi keterlambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan tertentu akan diketahui pengaruhnya terhadap jadwal 

penyelesaian proyek secara menyeluruh, karena dalam jaringan kerja ini merupakan 

rangkaian kegiatan yang saling terkait. 

Agar terdapat hubungan keterkaitan antara dua peristiwa perlu diadakan “kegiatan 

fiktif” yang disebut dummy. Dalam gambar 4.1 kegiatan H (menghilangkan lilin/ngerok) 

dan I (pemanasan pewarna) harus selesai sebelum kegiatan J (pewarnaan tahap II/nyoga) 

dimulai, sedangkan kegiatan H dan I dilaksanakan setelah kegiatan G selesai, maka pada 

kegiatan I diperlukan dummy untuk menuju kegiatan J, karena diantara dua peristiwa 

hanya diperbolehkan adanya satu kegiatan. Sedangkan kegiatan H yang urutan 

kegiatannya dilakukan lebih dahulu dari kegiatan I dapat langsung menuju kegiatan J.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, maka diagram network 

pembuatan batik tulis tradisional pada CV. XYZ sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 

Jaringan Kerja Proses Produksi Pembuatan Batik Tulis Pada Cv. Xyz 

 

-  Jalur kritis. 

Untuk menentukan jalur kritis pada proses produksi dapat dianalisis dengan menggunakan 

metode jalur kritis (CPM), telah disebutkan pada bagian awal bahwa mtode CPM ini lebih 

menekankan pada biaya dalam penyelesaian proyek. Dan pada metode PERT lebih 

menekankan pada waktu penyelesaian proyek, dengan menggunakan tiga perkiraan waktu 

maka keakuratan akan lebih terjamin.  Berikut hasil analisis biaya dan waktu penyelesaian 

proyek yang telah dilakukan dengan menggunakan biaya dan waktu normal. 

-   Analisis jalur kritis proses pembuatan batik tulis.  

Tabel 4.5. Hasil Analisis Penentuan Jalur Kritis Dan Biaya Total Pembuatan Batik Tulis 
+-----------------------------------------------------------------------------------  + 

¦                     CPM Analysis for Kasus CPM   Page  1              ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------------  ¦ 

¦Activity  ¦Activity  ¦Earliest  ¦ Latest   ¦Earliest  ¦ Latest   ¦  Slack   ¦ 

¦Number  ¦  Name   ¦ Start    ¦ Start    ¦ Finish   ¦ Finish   ¦  LS-ES ¦ 

¦---------- +--------- +--------- +---------   +--------- +--------- +---------- ¦ 



 

¦   1       ¦ A        ¦ 0        ¦ 0        ¦ 5.0000   ¦ 5.0000   ¦ Critical ¦ 

¦   2       ¦ B        ¦ 5.0000   ¦ 5.0000   ¦ 6.5000   ¦ 6.5000   ¦ Critical ¦ 

¦   3       ¦ C        ¦ 6.5000   ¦ 6.5000   ¦ 21.500   ¦ 21.500   ¦ Critical ¦ 

¦   4       ¦ D        ¦ 6.5000   ¦ 404.50   ¦ 7.5000   ¦ 405.50   ¦ 398.00   ¦ 

¦   5       ¦ E        ¦ 21.500   ¦ 21.500   ¦ 406.50   ¦ 406.50   ¦ Critical ¦ 

¦   6       ¦ F        ¦ 7.5000   ¦ 405.50   ¦ 8.5000   ¦ 406.50   ¦ 398.00   ¦ 

¦   7       ¦ G        ¦ 406.50   ¦ 406.50   ¦ 421.50   ¦ 421.50   ¦ Critical ¦ 

¦   8       ¦ H        ¦ 421.50   ¦ 421.50   ¦ 442.50   ¦ 442.50   ¦ Critical ¦ 

¦   9       ¦ I        ¦ 0        ¦ 441.50   ¦ 1.0000   ¦ 442.50   ¦ 441.50  ¦ 

¦   10      ¦ D*       ¦ 0        ¦ 442.50   ¦ 0        ¦ 442.50   ¦ 442.50  ¦ 

¦   11      ¦ J        ¦ 442.50   ¦ 442.50   ¦ 443.50   ¦ 443.50   ¦ Critical ¦ 

¦   12      ¦ K        ¦ 443.50   ¦ 443.50   ¦ 444.50   ¦ 444.50   ¦ Critical ¦ 

¦   13      ¦ L        ¦ 444.50   ¦ 444.50   ¦ 449.50   ¦ 449.50   ¦ Critical ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------------  ¦ 

¦            Completion time = 449.5   Total cost = 750000              ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------------------  + 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Penentuan Waktu Jalur Kritis  Pembuatan Batik Tulis 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦                       PERT Analysis for KASUS PERT   Page  1                ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------------  ¦ 

¦Activity   ¦Activity ¦Earliest ¦ Latest  ¦Earliest  ¦ Latest  ¦  Slack   ¦ 

¦No.Name ¦Exp.Tm.Var. ¦ Start    ¦ Start    ¦ Finish   ¦ Finish ¦  LS-ES  ¦ 

¦---------- +-------------- +------- +------- +--------- +-------- +--------- ¦ 

¦1   A      ¦5.0000  0.1111 ¦ 0        ¦ 0        ¦ 5.0000   ¦ 5.0000 ¦ Critical ¦ 

¦2   B      ¦1.5000  0.0278  ¦ 5.0000   ¦ 5.0000 ¦ 6.5000 ¦ 6.5000 ¦ Critical ¦ 

¦3   C      ¦15.000  1.0000  ¦ 6.5000   ¦ 6.5000 ¦ 21.500 ¦ 21.500 ¦ Critical ¦ 

¦4   D      ¦0.9167  0.0069  ¦ 6.5000   ¦ 404.83 ¦ 7.4167 ¦ 405.75 ¦ 398.33   ¦ 

¦5   E      ¦385.17  552.25  ¦ 21.500   ¦ 21.500 ¦ 406.67 ¦ 406.67 ¦ Critical ¦ 

¦6   F      ¦0.9167  0.0069  ¦ 7.4167   ¦ 405.75 ¦ 8.3333 ¦ 406.67 ¦ 398.33   ¦ 

¦7   G      ¦15.000  1.0000  ¦ 406.67   ¦ 406.67 ¦ 421.67 ¦ 421.67 ¦ Critical ¦ 

¦8   H      ¦21.000  1.0000  ¦ 421.67   ¦ 421.67 ¦ 442.67 ¦ 442.67 ¦ Critical ¦ 

¦9   I      ¦0.9167  0.0069  ¦ 421.67   ¦ 441.75 ¦ 422.58 ¦ 442.67 ¦ 20.083   ¦ 

¦10  D*     ¦0           0       ¦ 422.58   ¦ 442.67 ¦ 422.58 ¦ 442.67 ¦ 20.083   ¦ 

¦11  J      ¦0.9167  0.0069  ¦ 442.67   ¦ 442.67 ¦ 443.58 ¦ 443.58 ¦ Critical ¦ 

¦12  K      ¦0.9167  0.0069  ¦ 443.58   ¦ 443.58 ¦ 444.50 ¦ 444.50 ¦ Critical ¦ 

¦13  L      ¦5.0000  0.1111  ¦ 444.50   ¦ 444.50 ¦ 449.50 ¦ 449.50 ¦ Critical ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 

¦                            Expected completion time = 449.5                      ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5 dan tabel 4.6, proyek batik tulis CV. Batik 

Surya Kencana dapat disimpulkan bahwa: 

Peristiwa kritis, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 (Pembuatan desain, pemotongan kain, pengeblatan, 

pembatikan, pemberian warna dasar/mbironi, menghilangkan lilin pada bagian 

tertentu/ngerok, pewarnaan tahap II/nyoga,  pencucian/ngebyok,  pengeringan). 

Kegiatan kritis, A, B, C, E, G, H, J, K, L (Pembuatan desain, pemotongan kain, pengeblatan, 

pembatikan, pemberian warna dasar/mbironi, menghilangkan lilin pada bagian 

tertentu/ngerok, pewarnaan tahap II/nyoga, pencucian/ngebyok, pengeringan). 

Jalur kritis, A-B-C-E-G-H-J-K-L (Pembuatan desain – pemotongan kain – pengeblatan – 

pembatikan – pemberian warna dasar/mbironi – menghilangkan lilin pada bagian 

tertentu/ngerok – pewarnaan tahap II/nyoga – pencucian/ngebyok – pengeringan). 



 

Total waktu jalur kritis adalah selama 449,5  jam. 

b. Analisis terhadap jaringan kerja (network) untuk melakukan percepatan. 

Dalam sub bab ini akan diuji apakah mungkin umur proyek diperpendek? Tujuan 

dilakukannya percepatan atau memperpendek umur proyek adalah untuk mengefisiensikan 

waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelesaian kegiatan proses produksi. Untuk biaya 

percepatan per jam dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

cn

nc
c

TT

CC

Waktu

Biaya
I






 

Hasil perhitungan waktu pembuatan batik tulis dengan menggunakan rumus yang telah 

disebutkan dapat dilihat pada lampiran 1.  

1) Diagram kegiatan normal. 

Diagram kegiatan waktu normal adalah diagram kegiatan yang disusun dengan tahapan 

berdasarkan waktu normal. Diagram kegiatan waktu normal untuk pembuatan batik tulis 

tradisional dapat dilihat pada gambar berikut: 

: 
Gambar 4.2 Diagram Kegiatan Pembuatan Batik Tulis Tradisional Dengan Waktu Normal 

 

Berdasarkan diagram jaringan kerja dengan menggunakan waktu normal pada 

pembuatan batik tulis tradisional yang ditunjukkan dalam dalam Gambar 4.3. Jika digunakan 

waktu normal dan biaya normal dalam penyelesaian pembuatan batik tulis tradisional, maka 

proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 449,5 jam dengan total biaya sebesar 

Rp750.000. Jalur kritis (critical path) jaringan kerja pembuatan batik tulis tradisional dengan 

waktu dan biaya normal adalah A-B-C-E-G-H-J-K-L, yaitu kegiatan pembuatan desain – 

pemotongan kain – pengeblatan – pembatikan – pemberian warna dasar/mbironi – 

menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok – pewarnaan tahap II/nyoga – 

pencucian/ngebyok – pengeringan. 

2).  Diagram kegiatan cepat. 

Diagram waktu cepat adalah diagram kegiatan yang tahapannya menggunakan waktu cepat. 

Diagram waktu cepat disusun untuk dijadikan sebagai batasan waktu untuk melakukan 

percepatan kegiatan. Artinya apabila akan dilakukan percepatan kegiatan tidak melebihi 

waktu cepat yang telah ada, karena untuk menyelesaikan kegiatan waktu yang maksimal 



 

paling cepat adalah waktu cepat itu sendiri. Diagram waktu cepat dalam pembuatan batik 

tulis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.3. Diagram Kegiatan Pembuatan Batik Tulis Tradisional  Dengan Waktu Cepat 

 

Skedul jaringan kerja pada pembuatan batik tulis tradisional dengan menggunakan waktu 

cepat dan biaya cepat yang ditunjukkan dalam Gambar 4.5, maka proyek dapat diselesaikan 

dalam waktu 367 jam dengan total biaya sebesar Rp 934.500. Jalur kritisnya adalah jalur A-

B-C-E-G-H-J-K-L  yaitu kegiatan pembuatan desain – pemotongan kain – pengeblatan – 

pembatikan – pemberian warna dasar/mbironi – menghilangkan lilin pada bagian 

tertentu/ngerok – pewarnaan tahap II/nyoga – pencucian/ngebyok – pengeringan). 

Bila proyek diselesaikan dengan menggunakan waktu cepat selama 367 jam maka biaya yang 

diperlukan sebesar Rp 934.500 untuk batik tulis tradisional, dapatkah biaya tersebut dicari 

biaya yang paling minimum? sehingga penggunaan biaya dan waktu dapat efisien. Untuk 

langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses percepatan yang menekankan pada 

kegiatan jalur kritis 

Proses percepatan waktu penyelesaian proyek. 

Pada proses percepatan proyek ini dilakukan agar memperoleh total waktu yang tercepat 

dalam penyelesaian proyek. Langkah-langakah proses percepatan ini adalah pertama, 

membuat diagram network yang menggunakan waktu normal. Kedua, melakukan percepatan 

penyelesaian proyek dengan mengutamakan kegiatan kritis yang memiliki biaya percepatan 

persatuan waktu terkecil. Jika pada langkah kedua ini tidak dapat lagi dipercepat, berarti telah 

ditemukan biaya minimum percepatan proyek dan proses berhenti. 

Pada langkah ketiga, jika belum ditemukan biaya minimum percepatan menyusun 

kembali network yang baru dengan menggunakan waktu kegiatan dipercepat dan kembali 

pada langkah kedua sampai menemukan percepatan dengan biaya minimum. Berikut proses 

percepatan proyek pembuatan batik tulis tradisional pada CV. XYZ. batik tulis  

Gambar 4.4. Diagram Network Setelah Percepatan Kegiatan A,C, Dan L 



 

 

Gambar 4.5 Diagram Network Setelah Percepatan Kegiatan B, E Dan  H 

 

Gambar 4.6. Diagram Network Setelah Percepatan Kegiatan G, J, Dan K 

 

Setelah melakukan percepatan pada pembuatan batik tulis tradisional yang 

mengutamakan kegiatan kritis yaitu kegiatan A, B, C, E, G, H, J, K, dan L, maka waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 367 jam. Jadi dalam proses pembuatan batik tulis 

tradisional yang sebelum melakukan percepatan membutuhkan waktu selama 444,5 jam dapat 

dipersingkat menjadi 367 jam atau 77,5 jam lebih cepat. 

c.  Analisis terhadap biaya yang dapat dihemat karena mempercepat waktu pelaksanaan 
pekerjaan. 

Pada bagian awal telah disebutkan bahwa biaya yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini 

terdiri dari beberapa biaya antara lain: biaya tetap dan biaya kerja. Bila kita melakukan usaha 

percepatan terhadap kegiatan dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, maka percepatan 

tersebut tidak akan mempengaruhi biaya bahan baku, karena yang dibutuhkan tetap sama, akan 

tetapi percepatan itu akan mempengaruhi dua biaya yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Pada 

biaya langsung (biaya tenaga kerja langsung) akan meningkat, sedangkan biaya tidak langsung (biaya 

sewa alat, listrik) akan berkurang karena kinerja alat adalah terkait dengan waktu.  

Besarnya selisih biaya yang dihemat dengan biaya tambahan (biaya percepatan) yang 

menentukan relevan tidaknya untuk dilakukan tindakan percepatan.  



 

Total biaya setelah percepatan kegiatan yang menekankan pada jalur kritis atau network 

final sebesar Rp. 919.500. Jika dibandingkan dengan kegiatan dengan waktu cepat yang 

membutuhkan biaya sebesar Rp. 934.500, berarti dapat dihemat biaya sebesar Rp.15.000 per 

unitnya (Rp.934.500 – Rp.919.500) untuk pembuatan batik tulis tradisional. Berikut tabel 

perhitungan selisih antara biaya normal dengan setelah melakukan percepatan yang mengutamakan 

jalur kritis.  

Tabel 4.7 Total Biaya Minimum Skedul Percepatan Pembuatan Batik Tulis 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.  Batik cap  

a. Analisis terhadap jaringan kerja (network) perusahaan. 

Diagram network pembuatan batik cap pada CV. Batik Surya Kencana 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.7 Diagram Network Pembuatan Batik Cap 

 

-   Analisis jalur kritis proses pembuatan batik cap. 

Tabel 4.8nHasil Analisis Penentuan Jalur Kritis Dan Biaya Total Pembuatan Batik Cap 
+-------------------------------------------------------------------------------------- + 

¦                CPM Analysis for Analisys CPM Batik C   Page  1        ¦ 

¦--------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 

¦ Activity ¦Activity  ¦Earliest  ¦ Latest  ¦Earliest  ¦ Latest   ¦  Slack   ¦ 

¦  Number   ¦  Name   ¦ Start    ¦ Start    ¦ Finish   ¦ Finish   ¦  LS-ES ¦ 

¦-------------- +---------- +---------- +---------- +---------- +---------- +---------- ¦ 

¦   1       ¦ A        ¦ 0        ¦ 0        ¦ 1.5000  ¦ 1.5000 ¦ Critical ¦ 

¦   2       ¦ B        ¦ 1.5000   ¦ 1.5000   ¦ 2.5000   ¦ 2.5000   ¦ Critical ¦ 

¦   3       ¦ D        ¦ 1.5000   ¦ 16.500   ¦ 2.5000   ¦ 17.500   ¦ 15.000   ¦ 

¦   4       ¦ C        ¦ 2.5000   ¦ 2.5000   ¦ 17.500   ¦ 17.500   ¦ Critical ¦ 

¦   5       ¦ E        ¦ 17.500   ¦ 17.500   ¦ 32.500   ¦ 32.500   ¦ Critical ¦ 

¦   6       ¦ F        ¦ 32.500   ¦ 32.500   ¦ 53.500  ¦ 53.500   ¦ Critical ¦ 

¦   7       ¦ G        ¦ 32.500   ¦ 52.500   ¦ 33.500   ¦ 53.500   ¦ 20.000   ¦ 

¦   8       ¦ D*       ¦ 33.500   ¦ 53.500   ¦ 33.500   ¦ 53.500   ¦ 20.000   ¦ 

¦   9       ¦ H        ¦ 53.500   ¦ 53.500   ¦ 54.500   ¦ 54.500   ¦ Critical ¦ 

¦   10      ¦ I        ¦ 54.500   ¦ 54.500   ¦ 55.500   ¦ 55.500   ¦ Critical ¦ 

¦   11      ¦ J        ¦ 55.500   ¦ 55.500   ¦ 60.500   ¦ 60.500  ¦ Critical ¦ 

¦--------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 

Total biaya skedul normal     Rp.    750.000 

Kegiatan A dipercepat 1 jam   Rp.        1.000 

Kegiatan B dipercepat 0.5 jam   Rp.        1.000 

Kegiatan C dipercepat 3 jam   Rp.        4.500 

Kegiatan E dipercepat 70 jam   Rp.    140.000 

Kegiatan G dipercepat 3 jam   Rp.        9.000 

Kegiatan H dipercepat 3 jam   Rp.        6.000 

Kegiatan J dipercepat 0.5 jam   Rp.        5.000 

Kegiatan K dipercepat 0.5 jam   Rp.        2.000 

Kegiatan L dipercepat 1 jam   Rp.        1.000 

Total biaya minimum percepatan   Rp.    919.500 



 

¦                Completion time = 60.5   Total cost = 100000               ¦ 

+-------------------------------------------------------------------------------------- + 

 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Penentuan Jalur Kritis Pembuatan Batik Cap 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦                  PERT Analysis for Analisys PERT Batik    Page  1           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------------  ¦ 

¦Activity   ¦  Activity      ¦Earliest  ¦Latest ¦Earliest  ¦Latest  ¦ Slack   ¦ 

¦No.Name  ¦Exp.Tm.Var. ¦ Start    ¦Start    ¦Finish   ¦Finish   ¦LS-ES  ¦ 

¦------------- +----------------- +---------- +-------- +---------- +-------- +---------- ¦ 

¦1   A      ¦1.5000  0.0278  ¦ 0        ¦ 0        ¦ 1.5000   ¦ 1.5000 ¦ Critical ¦ 

¦2   B      ¦1.0000  0.0278  ¦ 1.5000   ¦ 1.5000 ¦ 2.5000   ¦ 2.5000 ¦ Critical ¦ 

¦3   C      ¦15.000  1.0000  ¦ 2.5000   ¦ 2.5000 ¦ 17.500   ¦ 17.500 ¦ Critical ¦ 

¦4   D      ¦1.0000  0.0278  ¦ 1.5000   ¦ 16.500 ¦ 2.5000   ¦ 17.500 ¦ 15.000   ¦ 

¦5   E      ¦15.000  1.0000  ¦ 17.500   ¦ 17.500 ¦ 32.500   ¦ 32.500 ¦ Critical ¦ 

¦6   F      ¦21.000  1.0000  ¦ 32.500   ¦ 32.500 ¦ 53.500   ¦ 53.500 ¦ Critical ¦ 

¦7   G      ¦1.0000  0.0278  ¦ 32.500   ¦ 52.500 ¦ 33.500   ¦ 53.500 ¦ 20.000   ¦ 

¦8   D*     ¦0          0       ¦ 33.500   ¦ 53.500 ¦ 33.500   ¦ 53.500 ¦ 20.000   ¦ 

¦9   H      ¦1.0000  0.0278  ¦ 53.500   ¦ 53.500 ¦ 54.500   ¦ 54.500 ¦ Critical ¦ 

¦10  I      ¦1.0000  0.0278  ¦ 54.500   ¦ 54.500 ¦ 55.500   ¦ 55.500 ¦ Critical ¦ 

¦11  J      ¦5.0000  0.1111  ¦ 55.500   ¦ 55.500 ¦ 60.500   ¦ 60.500 ¦ Critical ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------------  ¦ 

¦                      Expected completion time = 60.5                         ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
 

Dari hasil analisis pada tabel 4.7 dan tabel 4.8, proyek pembuatan batik cap CV. Batik 

Surya Kencana disimpulkan bahwa: 

Peristiwa kritis adalah peristiwa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (Pemotongan kain, pemanasan 

lilin, pengecapan, pewarnaan tahap I, menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok, 

pewarnaan tahap II,  pencucian/ngebyok,  pengeringan). 

Kegiatan kritis adalah kegiatan A, B, C, E, F, H, I, J (Pemotongan kain, pemanasan 

lilin, pengecapan, pewarnaan tahap I, menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok, 

pewarnaan tahap II,  pencucian/ngebyok,  pengeringan).  

Jalur kritis adalah jalur A-B-C-E-F-H-I-J (Pemotongan kain, pemanasan lilin, pengecapan, 

pewarnaan tahap I, menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok, pewarnaan tahap II,  

pencucian/ngebyok,  pengeringan). 

Total waktu jalur kritis adalah selama 60,5  jam. 

b. Analisis terhadap jaringan kerja (network) untuk melakukan percepatan. 

Untuk mengefisiensikan waktu dan biaya yang diperlukan dalam 

penyelesaian kegiatan dilakukan percepatan umur proyek. Penentuan biaya 

percepatan per jam dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Hasil perhitungan waktu dengan menggunakan rumus yang telah 

disebutkan dapat dilihat pada lampiran 2. 

1) Diagram kegiatan normal batik cap. 

Sedangkan Pada Pembuatan Batik Cap Untuk Total Biaya Normal Dan Total 

Waktu Normal Yang Diperlukan Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Kegiatan Normal Batik Cap 

Dalam diagram network pembuatan batik cap dengan menggunakan waktu normal 

dan biaya normal yang ditunujukkan dalam Gambar 4.4, maka proyek akan dapat 

diselesaikan dalam waktu 60,5 jam dengan total biaya sebesar Rp100.000. Jalur kritis 

(critical path) jaringan kerja pembuatan batik tulis tradisional dengan waktu dan biaya 

normal adalah A-B-C-E-F-H-I-J (Pemotongan kain, pemanasan lilin, pengecapan, pewarnaan 

tahap I, menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok, pewarnaan tahap II,  

pencucian/ngebyok,  pengeringan). 

2)   Diagram kegiatan cepat batik cap. 

Skedul jaringan kerja pada pembuatan batik cap dengan menggunakan waktu cepat 

dan biaya cepat dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Waktu Cepat Batik Cap 

Sedangkan skedul jaringan kerja pada pembuatan batik cap dengan menggunakan 

waktu cepat dan biaya cepat yang ditunjukkan dalam Gambar 4.6, maka proyek dapat 

diselesaikan dalam waktu 48,5 jam dengan total biaya sebesar Rp 120.000. Jalur kritis A-B-

C-E-F-H-I-J yaitu kegiatan pemotongan kain, pemanasan lilin, pengecapan, pewarnaan tahap 



 

I, menghilangkan lilin pada bagian tertentu/ngerok, pewarnaan tahap II,  pencucian/ngebyok,  

pengeringan. 

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses percepatan yang menekankan 

pada kegiatan jalur kritis. 

-   Proses percepatan waktu penyelesaian proyek. 

Untuk memperoleh waktu yang cepat dalam menyelesaikan kegiatan proyek dengan 

biaya yang minimum diperlukan proses percepatan dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan 

yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelesaian proyek, kegiatan-kegiatan yang 

mempunyai pengaruh besar tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis. Proses 

percepatan pada pembuatan batik tulis tradisional dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.10 Percepatan Pembuatan Batik Cap C, E, F, Dan J 

 
Gambar 4.11 Percepatan Pembuatan Batik Cap Kegiatan A, B, H, Dan I, 

Setelah dilakukan percepatan pada pembuatan batik cap dengan mengutamakan 

kegiatan kritis yaitu kegiatan A-B-C-E-F-H-I-J maka waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek adalah 48,5 jam. Jadi dalam proses pembuatan batik cap yang semula 

membutuhkan waktu selama 60,5 jam dapat dipersingkat menjadi 48.5 jam atau 12 jam lebih 

cepat. 

c.  Analisis terhadap biaya yang dapat dihemat karena mempercepat waktu pelaksanaan 

pekerjaan. 



 

Total biaya pembuatan batik cap setelah percepatan kegiatan yang menekankan pada 

jalur kritis atau network final sebesar Rp. 100.000. Jika dibandingkan dengan kegiatan 

dengan waktu cepat yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 120.000, berarti terdapat 

penghematan biaya sebesar Rp.4.004 per unit (Rp.120.000 – Rp. 115.996) untuk pembuatan 

batik cap. Berikut tabel perhitungan selisih antara biaya normal dengan setelah melakukan 

percepatan yang mengutamakan jalur kritis. 

Tabel 4.10 Total Biaya Minimum Skedul Percepatan Pembuatan Batik Cap 

 
 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan penjadwalan proyek dapat diketahui berdasarkan perhitungan 

percepatan penyelesaian proyek yang dilakukan ternyata mampu mengurangi atau 

menghemat biaya dan waktu, berarti dalam proyek pembuatan batik ini layak untuk 

dilakukan percepatan. Dengan melakukan percepatan tersebut berarti dapat meningkatkan 

efisiensi proyek baik dari segi waktu dan biaya. 

 

E.KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan dasar analisis 

landasan teori yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya percepatan yang timbul sebesar Rp. 934.500 jika dengan menggunakan metode 

analisis CPM dan PERT dengan tidak mempercepat seluruh langkah kerja perusahaan, 

maka biaya percepatan yang timbul sebesar Rp. 919.500. Berarti terjadi penghematan 

sebesar Rp. 15.000 per unit. Dan untuk batik cap dari biaya Rp. 120.000 menjadi Rp. 

115.996. Ini lebih baik jika dibanding dengan mempercepat keseluruhan langkah kerja 

perusahaan. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek pembuatan batik tulis tradisional 

menjadi lebih singkat dari 449.5 jam menjadi 367 jam, dan untuk batik cap dari 60,5 jam 

menjadi 48,5 jam. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu dan biaya proyek dapat 

lebih ditingkatkan. 

Total biaya skedul normal     Rp.    100.000 

Kegiatan A dipercepat 0.5 jam   Rp.        2.000 

Kegiatan B dipercepat 0.5 jam   Rp.        1.000 

Kegiatan C dipercepat 3 jam   Rp.        3.000 

Kegiatan E dipercepat 3 jam   Rp.        1.998 

Kegiatan F dipercepat 3 jam   Rp.        1.998 

Kegiatan H dipercepat 0.5 jam   Rp.        3.000 

Kegiatan I dipercepat 0.5 jam   Rp.        2.000 

Kegiatan J dipercepat 1 jam   Rp.        1.000 

Total biaya minimum percepatan   Rp.    115.996   
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