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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Profil Kegiatan Proyek 

Kegiatan proyek telah dikenal sejak dahulu dengan wujud dan skala yang 

beraneka ragam contohnya dalam pembangunan rumah, jembatan penyebrangan, 

hingga pada masa modern dengan adanya pembangunan gedung pencakar langit. 

Tidak hanya terpaku pada kegiatan pembangunan saja pada saat ini kegiatan 

proyek berkembang hingga kegiatan yang bersifat jasa seperti jasa pengadaan 

barang serta jasa pengadaan aplikasi dalam menunjang kebutuhan operasional 

kantor. Menurut Soeharto (1995) kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu 

kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber 

daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah 

digariskan dengan jelas. Pengertian proyek tersebut menunjukan bahwa proyek 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki tujuan khusus tertentu yang menghasilkan produk akhir serta 

hasil kerja akhir. 

2. Guna mencapai tujuan akhir tersebut telah ditentukan dari awal kegiatan 

sampai akhir proyek berupa jumlah biaya, jadwal kegiatan, dan kriteria 

mutu. 

3. Titik awal dan akhir proyek ditentukan dengan jelas, sehingga proyek 

bersidat sementara. 

Menurut Soeharto (1995) disamping proyek dikenal pula program yang 

mempunyai sifat sama dengan proyek namun program memiliki skala kurun 

waktu pelaksanaan dan sumber daya yang lebih besar. Program dapat dipecah 

dalam skala yang lebih kecil menjadi beberapa proyek.  

Kegiatan proyek memiliki sasaran yang jelas yang telah ditentukan. Penentuan 

sasaran diikuti dengan kendala-kendala proyek. Menurut Soeharto (1995) di 

dalam mencapai tujuan tersebut telah ditentukan batasan yaitu besar biaya yang 

dialokasikan, jadwal serta mutu yang perlu dipenuhi. Ketiga batasan tersebut 
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dikenal sebagai tiga kendala (triple constrain), seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 2.1 dimana menunjukan hubungan antar ketiga kendala tersebut.  

Biaya

Anggaran

MutuJadwal

Waktu Kinerja
 

Gambar 2. 1 Tiga Kendala Dalam Proyek atau Triple Constrain 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

Gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa parameter penting dalam penyelenggaraaan 

proyek yang sering bersinggungan adalah anggaran dimana proyek harus 

diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggara, jadwal artinya proyek 

harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah 

ditentukan, serta mutu yang berarti bahwa produk atau hasil kegiatan proyek harus 

memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Ketiga kendala tersebut 

saling tarik menarik sehingga jika ingin meningkatkan kinerja produk yang 

disepakati pada umumnya harus diikuti dengan kenaikan mutu lalu berakibat pada 

ikut naiknya juga biata yang melebihi anggaran sebelumnya, namun sebaliknya 

bila ingin menekan biaya maka harus berkompromi dengan mutu dan jadwal 

proyek. 

 

2.2 Manajemen Proyek 

Berdasarkan Project Management Book of Knowledge (PMBOK) Guide, proyek 

merupakan serangkaian aktivitas atau tugas yang memiliki tujuan spesifik yang 
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harus dicapai dengan spesifikasi tertentu, memiliki tanggal mulai dan selesai, 

memiliki keterbatasan biaya, memerlukan sumber data manusia dan non manusia, 

dan kegiatan multifungsi. Manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber data 

yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. 

Sedangkan proyek diartikan sebagai upaya yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan, sasaran dan harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta 

sumber daya yang tersedia. Jadi manajemen proyek dengan menggunakan 

pengertian manajemen dan proyek berdasarkan fungsinya adalah proses 

merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya 

perusahaan yang berupa manusia, dana dan material untuk kegiatan yang dikelola 

berjangka pendek dengan sasaran yang telah digariskan secara spesifik, memakai 

pendekatan sistem, mempunyai hirarki (arus kegiatan) horisontal di samping arus 

vertikal. Konsep manajemen proyek antara lain: 

1. Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya. 

2. Kegiatan yang dikelola berjangka pendek, dengan sasaran yang telah 

digariskan secara spesifik. 

3. Memakai pendekatan sistem (system approach to management). 

4. Mempunyai hierarki horisontal disamping hierarki vertikal  

Menurut Importado (2012) manajemen proyek diklasifikasikan menjadi 5 proses, 

yaitu: 

1. Initiating, pada proses ini ide untuk sebuah proyek akan diperiksa dengan 

teliti untuk menentukan apakah menguntungkan atau tidak untuk organisasi. 

2. Planning, merupakan sebuah rencana proyek, rancangan proyek atau ruang 

lingkup proyek dapat dituliskan dan menguraikan pekerjaan apa saja yang 

akan dilakukan. Selama fase ini, dilakukan hitungan anggaran dan jadwal, 

dan menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan 

3. Executing, pada proses ini sumber daya distribusikan dan saat inilah sebuah 

proyek harus mengambil ancang-ancang untuk mulai melaksanakan persiapan 

yang sudah ada. 
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4. Monitoring and Controlling, seorang manajer proyek akan melihat status 

proyek dan kemajuannya apakah sesuai dengan rencana yang sebenarnya, 

seperti sumber daya untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Selama fase ini, 

manajer proyek mungkin perlu menyesuaikan jadwal atau melakukan apa 

yang diperlukan untuk menjaga proyek berjalan sesuai target. 

5. Closing, setelah tugas proyek selesai dan klien telah menyetujui hasilnya, 

evaluasi diperlukan untuk menyoroti keberhasilan proyek dan belajar dari 

sejarah proyek. Inilah tahap terkahir yang perlu dilakukan oleh jajaran 

manajemen proyek saat proyek selesai. 

Sementara itu, pengelolaan proyek pada dasarnya meliputi:  

1. Identifikasi kebutuhan atau persyaratan proyek. 

2. Perencanaan dan pelaksanaan semua kebutuhan, perhatian, dan harapan 

stakeholders proyek. 

3. Menjaga keseimbangan proyek berdasarkan berbagai batasan, yaitu scope, 

quality, schedule, budget, resource, dan risk. 

 

2.3 Perencanaan Proyek 

2.3.1 Pengertian Perencanaan Proyek 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi vital dalam kegiatan manajemen 

proyek. Perencanaan dikatakan baik bila seluruh proses kegiatan yang ada di 

dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir maksimal. 

Menurut Husen (2009), perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen 

proyek yang mencoba meletakan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan 

segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Tujuan 

dari manajemen proyek adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan 

spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu dan waktu 

ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan.  

Menurut Soeharto (1995), perencanaan adalah proses meletakan dasar dan tujuan 

dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. 

Perencanaan memiliki arti untuk memilih dan menentukan langkah-langkah 
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kegiatan di masa datang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut 

Soeharto (1995) perencanaan proyek dapat disusun meliputi hal berikut: 

1. Menentukan tujuan. 

Tujuan diartikan sebagai pedoman yang memberikan arah gerak segala 

kegiatan yang hendak dilakukan. 

2. Menentukan sasaran. 

Sasaran adalah titik-titik tertentu yang perlu dicapai bila organisasi tersebut 

ingin mencapai tujuannya. Kegiatan proyek dapat digolongkan sebagai 

kegiatan dengan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  

3. Mengkaji posisi awal terhadap sasaran.  

Mengkaji posisi dan situasi awal terhadap sasaran dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi pada saat awal 

terhadap sasaran yang telah ada. 

4. Memilih alternatif.  

Usaha meraih tujuan terdapat beberapa pilihan tindakan atau cara 

mencapainya.  

5. Menyusun rangkaian langkah mencapai tujuan.  

Proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat 

dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan perencaan proyek adalah proses 

menyiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan proyek sehingga proyek dapat 

terlaksana dan tercapainya sasaran dan tujuan proyek. Menurut Importado (2012) 

Proses perencaanaan proyek meliputi beberapa hal berikut: 

1. Scope planning. 

Proyek harus jelas lingkup pekerjaannya, sehingga bisa dibuat struktur 

penjabaran pekerjaan atau work breakdown structure (WBS) yang lebih 

detail, dalam hal ini perlu dibuat perencanaan lingkup pekerjaan 

2. Scope definition. 

Perencanaan lingkup pekerjaan harus dilakukan pendefinisian/ketentuan  

lingkup pekerjaan itu sendiri. 
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3. Activity definition. 

Definisi lingkup pekerjaan harus dilakukan pendefinisian/ketentuan setiap 

aktivitas pekerjaan. 

4. Resource planning. 

Berdasarkan lingkup pekerjaan harus direncanakan sumber daya (bahan, 

alat, SDM) yang akan digunakan. 

5. Activity Sequencing.  

WBS yang ada harus disusun urutan pekerjaan yang sesuai dengan logika 

ketergantungan, sehingga diperoleh suatu metode pelaksanaan yang 

benar/logis.  

6. Activity duration estimating. 

Aktivitas pada proyek harus dihitung durasinya, berdasarkan kapasitas 

produksi dan sumber daya (orang, bahan dan alat) yang tersedia. 

7. Cost Estimating. 

Berdasarkan lingkup pekerjaan dan sumber daya dihitung estimasi biaya 

pelaksanaan. 

8. Schedule Development.  

Berdasarkan WBS, hubungan ketergan-tungan antar aktivitas dan durasi 

aktivitas disusun pengembangan jadwal dengan menggunakan metode 

penjadwalan yang telah ditentukan. 

9. Cost Budgeting.  

Berdasarkan pengembangan penjadwalan dan estimasi biaya pelaksanaan 

disusun total biaya pelaksanaan proyek. 

Hubungan sembilan proses perencanaan proyek dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan proyek yang optimal 

ditinjau dari segi waktu, mutu dan biaya. 
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Gambar 2. 2 Perencanaan Proyek 

(Sumber: Importado, 2012) 

 

2.3.1 Penjadwalan Proyek 

Menurut Husen (2009) penjadwalan proyek merupakan suatu elemen hasil 

perencanaan, yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan 

kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, 

peralatan dan material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk 

penyelesaian proyek. Penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dalam 

proses penjadwalan dibuat lebih rinci dan sangat detail, karena agar dapat 

membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan adalah pengalokasian waktu 

yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka 

menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal dengan 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

Secara sederhana penjadwalan proyek juga dapat didefinisikan sebagai waktu 

yang tersedia untuk pelaksanaan masing-masing bagian dalam rangka 
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penyelesaian suatu proyek hingga tercapai hasil yang optimal, dengan tentunya 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Proyek pastilah memiliki 

kompleksitas permasalahan tersendiri, maka pelaksana proyek selalu ingin 

meningkatkan kualitas perencanaan proyek agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai dengan kualitas yang baik. Perencanaan (Time Scheduling) proyek 

didasarkan pada durasi (waktu) normal setiap kegiatan atau pekerjaan. 

Husen (2009) menyatakan bahwa secara umum penjadwalan mempunyai manfaat-

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-

batas waktu untuk memulai dan mengakhiri tugas masing-masing 

2. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordiansi secara sistematis dan 

realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber data dan waktu 

3. Memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan 

4. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek 

dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan 

5. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan 

6. Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek 

 

Teknik penjadwalan dibuat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi 

dari sumber daya yang akan digunakan dalam masa pelaksanaan proyek 

konstruksi. Instrumen yang digunakan untuk perencanaan produktivitas dan biaya 

antara lain: tenaga kerja, material, dan peralatan. Sumber data tersebut harus 

direncanakan seefisien mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang minimum 

tetapi kualitas tetap terjaga. Manfaat dari perencanaan antara lain: mengorganisir 

kegiatan-kegiatan terkait dalam proyek, menentukan pembagian tugas, waktu dan 

pelaksanaan tugas, memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, 

mengalokasikan tanggung jawab pelaksanaan proyek, mempermudah dalam 

pengendalian kemajuan proyek, dan mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan 

dalam perubahan rencana yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. 
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2.4 Teknik-Teknik Penjadwalan Proyek 

Pengelola proyek selalu mengharapkan agar dapat mencari metode yang dapat 

meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian khususnya jadwal kegiatan 

proyek secara sistematis dan analitis untuk menghadapi jumlah kegiatan dan 

kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Menurut Soeharto (1995) dua 

metode yang berkembang adalah metode bagan balok dan analisis jaringan kerja. 

Analisis jaringan kerja merupakan peningkatan dari metode bagan balok (Bar 

Chart). 

2.4.1 Bagan Balok (Bar Chart) 

Bagan balok pertama diperkenalkan oleh Hendry I. Gantt pada tahun 1917. Bagan 

balok adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal. 

Kolom horizontal menunjukan skala waktu, saat mulai dan akhir dari sebuah 

kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh 

panjangnya diagram batang, dengan kata lain bagan balok disusun dengan maksud 

mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, 

yang terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian dan pada saat pelaporan. 

Tabel 2. 1 Contoh Bagan Balok 

(Sumber: Arianto, 2010) 

Tabel 2.1 di atas merupakan contoh bagan balok pada sebuah penjadwalan 

proyek. Penyajian bagan balok terbatas sebagai contoh pada hubungan antar 

kegiatan tidak begitu jelas dan lintasan kritis tidak bisa diketahui. Karena urutan 

kegiatan kurang terperinci, maka bila terjadi keterlambatan proyek, prioritas 

kegiatan yang akan dikoreksi menjadi sukar untuk dilakukan.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pekerjaan persiapan 1.000.000Rp        2 2,22

2 Pekerjaan galian tanah 500.000Rp           2 1,11

3 pekerjaan pondasi 1.500.000Rp        3 3,33

4 pekerjaan beton bertulang 10.000.000Rp      2 22,22

5 Pekerjaan plesteran 2.000.000Rp        3 4,44

6 Pekerjaan pintu jendela 6.000.000Rp        2 13,33

7 Pekerjaan atap 7.000.000Rp        2 15,56

8 Pekerjaan langit-langit 2.000.000Rp        2 4,44

9 Pekerjaan lantai 5.000.000Rp        2 11,11

10 Pekerjaan finishing 10.000.000Rp      2 22,22

45.000.000Rp      100Nilai Nominal 

Minggu
No Deskripsi Nilai (Rp) Durasi Bobot
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Bagan balok memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan 

sistem penjadwalan lainnya. Kelebihan-kelebihan bagan balok sangat membantu 

perencanaan jadwal pada tahap pendahuluan suatu proyek konstruksi dan 

perekayasaan yang sering terjadi perubahan. Manfaat dari bagan balok itu sendiri 

antara lain: 

1. Bentuk grafiknya mudah dimengerti oleh semua tingkat manajemen, 

sehingga dpaat diterima dan digunakan dalam pelaksanaan secara luas. 

2. Merupakan alat perencanaan dan penjadwalan yang baik, hanya 

memerlukan sedikit penyempurnaan (revisi) dan pembaharuan 

dibandingkan sistem-sistem yang canggih. 

Sedangkan kekurangan dan keterbatasan bagan balok antara lain: 

1. Hubungan antar masing-masing aktivitas tidak bisa dilihat dengan jelas. 

2. Diagram batang tidak memadai untuk dipakai dalam pekerjaan 

pengawasan, karena aktivitas-aktivitas yang menentukan kecepatan waktu 

tidak terlihat dengan jelas. 

3. Alternatif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan kegiatan lainnya tidak 

dapat dibaca pada diagram batang 

4. Apabila terdapat satu atau beberapa aktivitas mengalami keterlambatan, 

maka gambaran keseluruhan sulit untuk diketahui secara tepat sejauh mana 

hal tersebut akan mempengaruhi jadwal keseluruhan proyek. 

 

Proses penyusunan bagan balok dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Daftar item kegiatan, yang berisi sejumlah jenis kegiatan kegiatan 

pekerjaan yang ada dalam rencana pelaksanaan. 

2. Urutan pekerjaan, dari daftar item kegiatan kemudian disusun urutan 

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan prioritas item kegiatan yang akan 

dilaksanakan lebih dahulu dan item kegiatan yang akan dilaksanakan 

kemudian tanpa mengesampingkan kemungkinan pelaksanaan pekerjaan-

pekerjaan secara bersamaan. 
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3. Waktu pelaksanaan, adalah jangka waktu pelaksanaan dari seluruh 

kegiatan yang dihitung dari awal sampai dengan seluruh kegiatan berakhir. 

Waktu pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari penjumlahan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap item kegiatan. 

 

2.4.2 Jaringan Kerja 

Metode jaringan kerja diperkenalkan pada tahun 50-an oleh tim perusahaan Du-

Point dan Rand Cooporation untuk mengembangkan sistem kontrol manajemen. 

Metode ini dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang 

memiliki ketergantungan yang kompleks. Kegiatan-kegiatan yang merupakan 

komponen dalam proyek dan hubungan ketergantungan antara satu dengan yang 

lain disajikan dengan menggunakan tanda-tanda. Menurut Soeharto (1995), 

jaringan kerja disusun menggunakan tanda tertentu yang terdiri atas: 

1. Kegiatan pada anak panah atau activity on arrow (AOA). Kegiatan 

digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran 

yang mewakili peristiwa. Ekor anak panah merupakan awal dan ujungnnya 

merupakan akhir kegiatan. Nama dan kurun waktu kegiatan berturut-turut 

ditulis di atas dan di bawah anak panah. Metode penyusunan jadwal yang 

termasuk diagram jaringan AOA adalah Program Evaluation and Review 

Technique (PERT) dan Critical Path Method (CPM). Gambar 2.3 

menunjukan contoh diagram kerja kegiatan pada anak panah. 

Peristiwa 

terdahulu

Peristiwa 

selanjutnya

Kegiatan

Kurun Waktu (D)

 

Gambar 2. 3 Diagram Kerja AOA 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

2. Kegiatan pada lingkaran atau kotak atau activity on node (AON). Anak 

panah hanya menjelaskan hubungan ketergantungan diantara kegiatan-
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kegiatan pada diagram jaringan. Metode penyusunan jadwal yang 

termasuk diagram kerja AON adalah Presedence Diagram Method (PDM) 

Gambar 2.4 menunjukan contoh diagram kerja kegiatan pada lingkaran 

atau kotak.  

Garis penghubung
Kegiatan A Kegiatan A

 

 

Gambar 2. 4 Diagram kerja AON 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

2.4.3 Metode Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan   meliputi   pengurutan   dan   pembagian   waktu   untuk   seluruh   

kegiatan/pekerjaan   yang   dilakukan.   Tahap   ini  memutuskan  berapa lama tiap 

kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa besar biaya yang harus 

dikeluarkan. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan jadwal 

aktivitas proyek adalah: 

1. Critical Path Method (CPM) 

Menurut Soeharto (1995),  Critical  Path  Method (CPM) atau metode jalur 

kritis merupakan  sebuah  model  ilmu  manajemen  untuk  perencanaan  dan  

pengendalian sebuah proyek, yang dikembangkan sejak tahun 1957 oleh 

perusahaan Du Pont untuk  membangun  suatu pabrik kimia  dengan  tujuan  

untuk  menentukan  jadwal  kegiatan  beserta  anggaran  biayanya  dengan  

maksud  pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan 

secara tepat waktu serta tepat biaya. Metode Jalur Kritis  yakni metode 

untuk merencanakan dan mengawasi proyek, merupakan sistem yang paling 

banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang memakai prinsip 

pembentukan jaringan. CPM menunjukan jumlah waktu yanng dibutuhkan 

untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui 

dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber daya yang digunakan 

dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
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Perkiraan waktu penyelesaian proyek metode CPM dikenal istilah jalur 

kritis yakni jalur yang memiliki rangkaian kegiatan dengan total jumlah 

waktu terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa jalur kritis merupakan jalur yang melalui 

kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir jalur yang sangat 

berpengaruh pada waktu penyelesaian proyek, walaupun dalam sebuah 

jaringan kerja dapat saja terjadi beberapa jalur kritis. Identifikasi terhadap 

jalur kritis harus mampu dilakukan oleh seorang manajer proyek dengan 

baik, sebab pada jalur ini terdapat kegiatan yang jika pelaksanaannya 

terlambat maka akan mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek. 

2. Program Evaluation dan Review Technique (PERT) 

Menurut Soeharto (1995) pada tahun 1958, Booz Allen Hamilton 

menemukan sebuah metode penjadwalan yang diberi nama diagram PERT, 

merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. 

Diagram PERT dapat digunakan untuk mempermudah proses perencanaan 

dan penjadwalan untuk proyek dengan kapasitas besar dan kompleks karena 

mampu mengatasi ketidakpastian dalam proyek tanpa perlu tahu durasi dari 

setiap aktifitas. 

Menurut Soeharto (1995) metode PERT memberikan perkiraan waktu 

dengan menggunakan tiga angka estimasi untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan. PERT juga memperkenalkan parameter lain yang mencoba 

mengukur ketidakpastian secara kuantitatif seperti deviasi standar dan 

varians. Metode PERT menampung adanya unsur-unsur yang belum pasti, 

kemudian menganalisis kemungkinan-kemungkinan sejauh mana proyek 

menyimpang atau memenuhi. 

3. Presedence Digram Method (PDM) 

Menurut Soeharto (1995) Precedence Diagram Method (PDM) 

diperkenalkan oleh J.W.Fondahl dari Universitas Stanford USA pada awal 

dekade 60-an yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan IBM. PDM 

adalah jaringan kerja yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak 

panahnya hanya sebagai petunjuk kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 
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tidak memerlukan kegiatan dummy. Metode PDM menyusun jadwal 

kegiatan dapat dimulai tanpa menunggu kegiatan pendahulunya selesai 

100%. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tumpang tindih 

(overlapping). PDM merupakan metode yang termasuk klasifikasi Activity 

on Node (AON) di mana tanda panah hanya menyatakan keterkaitan antara 

kegiatan. Kegiatan dari peristiwa pada PDM ditulis dalam bentuk node yang 

berbentuk kotak segi empat. Gambar 2.5 merupakan simbol kegiatan pada 

PDM.  

 

Gambar 2. 5 Simbol Node pada Diagram Jaringan PDM 

(Sumber: Kelana, 2010) 

 

Menurut Soeharto (1995) notasi yang digunakan dalam node kegiatan PDM yaitu: 

1. Duration (D) adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

2. Earliest Start (ES) adalah saat paling cepat kegiatan tersebut dilaksanakan 

3. Earliest Finish (EF) adalah saat paling cepat kegiatan tersebut diselesaikan 

4. Latest Start (LS) adalah saat paling lambat kegiatan tersebut dilaksanakan 

5. Latest Finish (LF) adalah saat paling lambat kegiatan tersebut diselesaikan 

6. Free float (FF) adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu 

kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya 

7. Total float (TF) adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu 

kegiatan tanpa memperhitungkan akhir proyek. 

Menurut Soeharto (1995) PDM memiliki kegiatan pada jalur kritis yaitu kegiatan 

yang tidak bisa ditunda. Perubahan waktu pada kegiatan kritis dapat 

menyebabkan perubahan waktu proyek secara keseluruhan baik itu semakin cepat 

maupun menjadi lebih lambat.  

Menurut Soeharto (1995) perhitungan durasi waktu menggunakan PDM dapat 

menggunakan perhitungan waktu maju untuk menentukan Earliest Start (ES) dan 

Ealiest Finish (EF). Sedangkan pada perhitungan waktu mundur untuk 

ES EF

Aktivitas Durasi

LS LF
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menentukan late Start (LS) dan late Finish (LF). Perhitungan dilakukan 

berdasarkan hubungan logis atau ketergantungan yang ada diantara kegiatan.  

2.4.4 Konstrain pada Hubungan Antar Kegitan 

Menurut Soeharto (1995) PDM memiliki empat konstrain pada hubungan antar 

kegiatan yaitu: 

1. Finish to Start. 

Konstrain ini menunjukan hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan 

selesainya kegiatan terdahulu. Konstrain ini disingkat sebagai FS (i-j) = a 

yang berarti kegiatan (j) mulai a hari setelah kegiatan yang mendahuluinya (i) 

selesai. Proyek selalu menginginkan besar angka a sama dengan 0 kecuali 

bila dijumpai hal-hal tertentu. Gambar 2.6 merupakan hubungan konstrain 

Finish to Start pada diagram jaringan. 

FS(i-j)=a

Konstrain FS

Kegiatan i Kegiatan j

 

Gambar 2. 6 Hubungan Finish to Start 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

2. Start to Start. 

Konstrasin ini menunjukan hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan 

mulainya kegiatan terdahulu. Konstrain ini disingkat dengan SS (i-j) = b yang 

berarti suatu kegiatan (j) mulai setelah b hari kegiatan terdahulu (i) mulai. 

Konstrain semacam ini terjadi bila sebelum kegiatan terdahulu selesai 100 % 

maka kegiatan (j) boleh mulai setelah bagian tertentu dari kegiatan (i) selesai. 

Besar angka b tidak boleh melebihi angka waktu kegiatan terdahulu, karena 

definisi b adalah sebagian kurun waktu kegiatan terdahulu. Contoh konstrain 

ini adalah pelaksanaan kegiatan pasangan pondasi batu kali dapat segera 

dimulai setelah pekerjaan galian pondasi cukup, misalnya setelah satu hari. 

Gambar 2.7 merupakan hubungan konstrain Start to Start pada diagram 

jaringan.  
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FS(i-j)=b

Konstrain SS

Kegiatan i

Kegiatan j

 

Gambar 2. 7  Hubungan Start to Start 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

3. Finish to Finish 

Konstrain ini menunjukan hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan 

selesainya kegiatan terdahulu. Konstrasin ini disingkat dengan FF (i-j) = c 

yang berarti suatu kegiatan (j) selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) 

selesai. Konstrain semacam ini mencegah selesainya suatu kegiatan mencapai 

100% sebelum kegiatan yang terdahulu telah sekian c hari selesai. Angka c 

tidak boleh melebihi angka kurun waktu kegiatan yang bersangkutan (j), 

misalnya pekerjaan perataan tanah tidak dapat dilakukan sebelum pekerjaan 

pengangkutan tanah selesai. Gambar 2.8 merupakan hubungan konstrain 

Finish to Finish pada diagram jaringan. 

FS(i-j)=c

Konstrain FF

Kegiatan i

Kegiatan j

 

Gambar 2. 8 Hubungan Finish to Finish 

(Sumber: Soeharto, 1995) 
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4. Start to Finish 

Konstrain ini menunjukan hubungan antara selesainya kegiatan dengan 

mulainya kegiatan terdahulu. Konstrain ini dituliskan dengan SF (i-j) = d, 

yang berarti suatu kegiatan (j) selesai setelah d hari kegiatan (i) terdahulu 

mulai, sehingga sebagian dari porsi kegiatan terdahulu harus selesai sebelum 

bagian akhir kegiatan yang dimaksud boleh diselesaikan, misalnya pekerjaan 

instalasi lift harus sudah selesai setelah beberapa hari dimulainya pekerjaan 

sistem elektrikal. 

FS(i-j)=d

Konstrain SF

Kegiatan i

Kegiatan j

 

Gambar 2. 9 Hubungan Start to Finish 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

2.4.5 Identifikasi Jalur Kritis 

Menurut Soeharto (1995) jalur kritis dapat diidentifikasi setelah melakukan 

perhitungan ke depan, perhitungan ke belakang, perhitungan float.   

1. Perhitungan ke depan. 

Menurut Soeharto (1995) perhitungan ke depan dimulai dari tanggal awal 

pelaksanaan kegiatan pertama kemudian menghitung ke depan pada setiap 

kegiatan hingga akhir kegiatan berdasarkan hubungan antar kegiatan. Beberapa 

hal yang dihasilkan pada perhitungan ke depan adalah menghasilkan ES (Earliest 

Start), EF (Earliest Finish). Waktu awal diasumsikan dengan nilai nol. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan perhitungan ke depan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Waktu mulai paling awal atau early Start dari kegiatan yang sedang ditinjau  

ES (j) yaitu sama dengan angka terbesar dari jumlah kegiatan terdahulu ES (i) 

atau EF (i) ditambah konstrain atau hubungan antar kegiatan yang 

bersangkutan. Nilai hasil ES (j) dipilih angka terbesar dari rumus empat 

konstrain berikut: 

ES (j) = ES (i) + SS (i-j)................................................(2.1) 

ES (j) = ES (i) + SF (i-j) – D (j)....................................(2.2) 

ES (j) = EF (i) + FS (i-j)...............................................(2.3) 

ES (j) = EF (i) + FF (i-j) – D (j)....................................(2.4) 

b. Angka waktu selesai paling awal atau early Finish kegiatan yang sedang 

ditinjau  EF (j) adalah waktu paling awal kegiatan yang sedang ditinjau 

ditambah durasi waktu kegiatan atau D (j) yang dapat ditulis sebagai rumus 

berikut: 

EF (j) = ES (j) + D (j)...................................................(2.5) 

2. Perhitungan ke belakang. 

Menurut Soeharto (1995) perhitungan ke belakang dimulai dari tanggal akhir 

pelaksanaan kegiatan kemudian menghitung mundur pada setiap kegiatan hingga 

ke awal kegiatan berdasarkan hubungan antar kegiatan. Beberapa hal yang 

dihasilkan pada perhitungan ke depan adalah menghasilkan LS (Latest Start) dan  

LF (Latest Finish). Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 

perhitungan ke belakang adalah: 

a. Menghitung LF (i), waktu paling lambat selesai atau late Finish (LF) kegiatan 

yang sedang ditinjau merupakan angka terkecil dari perhitungan hubungan 

kegiatan. Hasil nilai LF (i) dipilih nilai terkecil dari rumus empat konstrain 

perhitungan mundur pada metode PDM sebagai berikut: 

 

LF (j) – FF (i-j)...........................................................(2.6) 

LS (j) – FS (i-j)............................................................(2.7) 

LF (j) – SF (i-j) + D (j)...............................................(2.8) 

LS (j) – SS (i-j) + D (j)................................................(2.9) 
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b. Waktu mulai paling akhir atau late Start kegiatan ditinjau yang sedang 

ditinjau LS (i) adalah sama dengan waktu selesai paling akhir kegiatan 

tersebut dikurangi durasi kegiatan tersebut atau dapat ditulis sebagai rumus 

berikut: 

LS (i) = LF (i) – D (i).................................................(2.10) 

3. Perhitungan Float time. 

Menurut Gupta (2014), Float time merupakan waktu tenggang maksimum dari 

suatu kegiatan dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut: 

a. Total Float 

Total float merupakan waktu tenggang total atau keterlambatan yang 

diperkenankan untuk suatu aktivitas tanpa mengakibatkan keterlambatan 

selesainya proyek dengan rumus: 

TF = LS-ES atau TF = LF-EF....................................(2.11) 

b. Free float 

Free float merupakan keterlambatan yang diperkenankan untuk suatu 

aktivitas tanpa mengakibatkan keterlambatan untuk memulai aktivitas 

selanjutnya dengan rumus: 

FF = ES (aktivitas selanjutnya)-EF (aktivitas saat ini)...........(2.12) 

4. Penentuan lintasan kritis atau jalur kritis. 

Menurut Soeharto (1995) lintasan kritis ditentukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Nilai waktu early Start dan late Start harus sama (ES = LS). 

b. Nilai waktu early Finish dan late Finish harus sama (EF = LF) 

c. Durasi waktu kegiatan adalah sama dengan selisih waktu late Finish dengan 

waktu early Start (LF-ES = D). 

d. Bila hanya sebagian dianggap kritis, maka kegiatan secara utuh dianggap 

kritis. 
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2.5 Resource Leveling Method 

Menurut Husen (2009), resource leveling atau perataan sumber daya adalah 

meratakan frekuensi alokasi sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa 

jumlah jenis sumber daya dapat diketahui dari awal dan tersedia bila dibutuhkan. 

Biasanya bila jumlah sumber daya dikurangi maka durasi akan bertambah, 

sebaliknya bila jumlah sumber daya ditambah, durasi akan berkurang. Hal lain 

yang perlu diperhatikan dalam pemerataan sumber daya adalah mengidentifikasi 

sumber daya yang terbatas dan yang dibutuhkan untuk seluruh jumlah durasi dari 

suatu proyek.   

Menurut Husen (2009), metode perataan sumber daya bertujuan untuk 

mendapatkan pola sumber daya yang sesuai. Metode ini dapat dilakukan dengan 

cara: 

1. Memulai seluruh kegiatan proyek berada diantara early Start (ES) dan late 

Start (LS) sehingga durasi proyek tidak bertambah. 

2. Berdasarkan ketersediaan waktu yang dibatasi dengan mengatur jumlah 

sumber daya yang dibutuhkan. 

3. Berdasarkan ketersediaan sumber daya yang terbatas dengan menambah 

durasi waktu proyek. 

4. Berdasarkan penjadwalan dengan membuat diagram batang nonkontinu. 

 

2.6 Microsoft Project 

Microsoft Project adalah sebuah aplikasi pengolahan lembar kerja yang digunakan 

untuk melakukan manajemen terhadap suatu proyek, dapat dipakai untuk 

pencarian data, serta pembuatan grafik. Aplikasi ini dimanfaatkan dalam kegiatan 

manajemen berupa pengolahan proses suatu kegiatan yang akan mengubah input 

menjadi output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Input yang dimaksud 

dalam proyek mencakup unsur-unsur sumber daya seperti manusia, material, 

uang, mesin atau alat, dan kegiatan-kegiatan. Input-input tersebut kemudian 

diproses menjadi suatu hasil yang maksimal untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, proses yang 
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dilakukan sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Project antara lain dapat 

membantu dalam  menyusun penjadwalan (Scheduling) untuk suatu proyek atau 

rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan sehingga dapat mengetahui durasi kerja 

proyek, membantu dalam membuat durasi kerja yang optimum, mengendalikan 

jadwal yang dibuat sesuai dengan alokasi sumber daya yang diinginkan. Selain 

dalam penjadwalan Microsoft Project juga membantu dalam melakukan 

pencatatan dan monitoring terhadap penggunaan sumber daya (Resource) dalam 

proyek, seperti mencatat kebutuhan tenaga kerja pada setiap kegiatan atau sektor, 

mencatat jam kerja pegawai, menghitung pengeluaran baik itu  berhubungan 

dengan tenaga kerja, biaya tetap maupun biaya total keseluruhan proyek. Proses 

monitoring yang dapat dimanfaatkan dalam Microsoft Project salah satunya 

adalah mengontrol penggunaan tenaga kerja pada setiap aktivitas sehingga dapat 

menghindari adanya kelebihan beban penggunaan tenaga kerja atau 

overallocation. 

Tampilan aplikasi Microsoft Project dapat dilihat pada Gambar 2. 10 dibawah ini 

dimana tampilan awal aplilkasi akan menampilkan Gantt Chart View dengan 

beberapa kolom yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing masing, 

antara lain: 

a. Task Name, yaitu kolom yang berisi rincian pekerjaan sebuah proyek. 

b. Duration, yaitu jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau task 

c. Start, yaitu kolom ditetapkannya tanggal mulai suatu pekerjaan susuai dengan 

rencana jadwal proyek. 

d. Finish, yaitu tanggal akhir dari suatu pekerjaan yang diselesaikan, kolom Finish 

tersebut akan diisi secara otomatis menyesuaikan dengan tanggal awal 

dilaksanakan pekerjaan atau Start ditambah dengan durasi atau lamanya 

pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. 
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e. Predecessor, adalah hubungan keterikatan suatu pekerjaan dengan pekerjaan 

lainnya, terdapat 4 macam hubungan antar pekerjaan dalam Microsoft Project. 

4 hubungan antar pekerjaan tersebut yaitu FS (Finish to Start) artinya 

pekerjaan B boleh dimulai jika pekerjaan sebelumnya selesai, FF (Finish to 

Finish) artinya pekerjaan A harus selesai bersamaan dengan selesainya 

pekerjaan B, lalu SS (Start to Start) artinya pekerjaan A dimulai bersamaan 

dengan pekerjaan B, dan yang terakhir adalah SF (Start to Finish) artinya 

pekerjaan A baru boleh diakhiri ketika pekerjaan B baru dimulai. 

f. Resource, yaitu sumber daya yang akan digunakan dalam proyek. Sumber daya 

tersebut bisa berupa material atau sumber daya manusia. 

 

 

Gambar 2. 10 Tampilan Awal Microsoft Project 

 

2.7 Estimasi Biaya Proyek 

Estimasi merupakan evaluasi dari keseluruhan elemen dari sebuah proyek atau 

usaha yang diberikan berdasarkan kesepakatan terhadap suatu lingkup pekerjaan. 

(AACE International, 2004). Estimasi biaya merupakan sebuah prediksi terhadap 

biaya yang akan dibutuhkan dari sebuah proyek berdasarkan data dan lingkup 

proyek yang diberikan yang akan dilaksanakan pada sebuah lokasi dan waktu 

yang telah ditetapkan. 
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Dalam sebuah estimasi biaya terdapat identifikasi dan pertimbangan dalam 

memperkirakan beberapa alternatif biaya untuk memulai dan menyelesaikan 

proyek. Biaya yang disusun akan memperhitungkan keseluruhan sumber daya 

yang dibutuhkan dalam sebuah proyek, termasuk tenaga kerja, material, peralatan, 

jasa dan fasilitas serta beberapa kategori khusus seperti faktor inflasi. Tujuan dari 

dibuatnya suatu estimasi biaya proyek antara lain: 

1. Sebagai dasar dalam pembuatan anggaran proyek 

2. Sebagai alat untuk mengontrol biaya proyek 

3. Untuk memonitor progress, dengan membandingkan anggaran biaya, 

biaya estimasi dengan aktual di lapangan 

4. Untuk membuat suatu database biaya yang dapat digunakan untuk 

estimasi-estimasi selanjutnya 

5. Estimasi biaya dan penjadwalan merupakan dua aktifitas yang sangat 

berkaitan erat. 

2.7.1 Jenis Estimasi Biaya 

Dilihat dari kelengkapan data serta pandangan terhadap tahapan proyek, maka 

estimasi biaya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. Preliminary Estimate 

Merupakan estimasi biaya pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, desain 

proyek belum ada, hanya ada dalam bentuk gagasan. Estimasi biaya 

diberikan untuk keperluan studi kelayakan. Estimasi dihitung secara kasar 

berdasarkan informasi harga dari proyek sejenis per satuan kapasitas 

produksi atau per satuan fungsinya atau per satuan luasnya. 

2. Semi Detail Estimate 

Estimasi ini ada pada tahap conceptual engineering. Estimasi biaya sudah 

dapat dihitung secara detail karena basic design proyek sudah ada. Hasil 

estimasi biaya pada tahap ini dapat dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk menyiapkan dana yang diperlukan bagi proyek 

tersebut, oleh karena itu sering juga disebut sebagai budget estimate bagi 

pemilik proyek 
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3. Definitive estimate 

Estimasi ini ada pada tahap detailed engineering, dimana semua informasi 

yang diperlukan untuk pelaksanaan sudah lengkap. Estimasi biaya sudah 

dapat dihitung secara detail karena construction drawing sudah ada. 

Beberapa hal dipertimbangkan dalam estimasi ini antara lain metode 

konstruksi, kondisi lokasi proyek, preliminary work yang akan dilakukan, 

penggunaan sumber daya tenaga, alat dan material serta subkontraktor 

sesuai spesifikasi yang ada serta waktu pelaksanaan proyek. 

 

2.7.2 Metode Estimasi Biaya 

Setelah memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai suatu proyek, 

maka proses estimasi akan dilanjutkan dengan pengolahan data tersebut dengan 

mempertimbangkan beberapa metode yang akan digunakan dalam pengolahan 

data sehingga akan tersusun suatu estimasi biaya. Metode-metode tersebut antara 

lain: 

1. Expert Judgment 

Dari para ahli dapat diperoleh informasi historikal berdasarkan 

pengalaman mereka terutama bagi proyek-proyek sejenis. Dari para ahli 

juga diperoleh pertimbangan untuk menggabungkan beberapa metode 

dalam proses estimasi dan bagaimana menyelaraskan perbedaan yang ada 

dalam metode tersebut. 

2. Analogous Estimating 

Metode ini menggunakan nilai dari sebuah parameter seperti lingkup, 

biaya, anggaran dan waktu maupun menggunakan skala perbandingan 

terhadap ukuran, kompleksitas proyek sebelumnya yang dijadikan dasar 

untuk menyusun estimasi biaya proyek yang serupa. 

3. Parametric Estimating 

Metode ini digunakan sebagai statistik dari hubungan antara data historikal 

dengan variabel lainnya seperti luas area untuk menghitung estimasi 

berapa parameter. Contohnya biaya, anggaran dan masa pelaksanaan. 

4. Bottom-Up Estimating 
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Merupakan metode dalam mengestimasi komponen pekerjaan. Biaya dan 

akurasi dari tipe ini dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas dari 

aktifitas individual maupun paket pekerjaan. 

5. Three-Point Estimates 

Keakuratan dalam sebuah estimasi dapat ditingkatkan dengan 

mempertimbangkan aspek ketidaktentuan dan risiko. Dalam Program 

Evaluation and Review Technique (PERT) digunakan tiga estimasi untuk 

memperkirakan biaya dari sebuah aktifitas, yaitu: 

a. Most Likely (CM), dimana biaya aktifitas berdasarkan penilaian 

usaha yang realistik terhadap suatu pekerjaan. 

b. Optimistic (CO), dimana biaya aktifitas berdasarkan pertimbangan 

yang optimis untuk aktivitas tersebut. 

c. Pessimistic (CP), dimana biaya aktifitas  berdasarkan pertimbangan 

pesimis terhadap suatu aktifitas. 

Ketiga parameter diatas dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 

   
         

 
 .....................................................(2.13) 

Untuk metode Three-Point Estimates ini biasanya digunakan untuk 

perkiraan biaya yang mengandung unsur ketidakpastian seperti estimasi 

biaya penelitian karena menggunakan pertimbangan optimistik dan 

pesimistik. 

6. Reserve Analysis 

Estimasi biaya yang termasuk biaya tak terduga. Biaya tak terduga tersebut 

dapat berupa presentase dari nilai estimasi, nilai yang tetap, atau dapat 

dikembangkan dari metode analisa kuantitatif. 

7. Cost of Quality 

Menyangkut perhitungan seluruh biaya yang disiapkan untuk mencegah 

adanya ketidakpuasan terhadap kualitas produk yang akan mengakibatkan 

rework. 

8. Project Management Estimating Software 

Beberapa program komputer dapat digunakan sebagai alat untuk 

membantu alam mengestimasi biaya. 
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9. Vendor Bid Analysis 

Metode estimasi biaya, termasuk analisa biaya dari sebuah proyek yang 

dimenangkan tanpa melalui proses persaingan karena memperoleh 

informasi dari rekanan, tentunya akan diperlukan tambahan biaya. 

 

Dalam penelitian ini metode estimasi yang digunakan adalah metode 

bottom-up estimating, karena dalam mengestimasi biaya proyeknya pihak 

kontaktor menghitung setiap paket maupun item pekerjaan dan kemudian 

dijumlahkan atau digabungkan dengan item lainnya yang termasuk 

lingkup pekerjaan hingga diperoleh nilai keseluruhan proyek. 

 

 


