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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Pengertian Manajemen Operasi  

 

Kegiatan-kegiatan manajemen produksi dan operasi-operasi tidak hanya  

 
menyangkut pemrosesan (manufacturing) berbagai barang. Tentu saja benar bahwa 

kegiatan-kegiatan produksi banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan 

manufacturingyang membentuk tulang belakang masyarakat konsumen kita melaui 

produksi berbagai macam produk. Tetapi orang-orang juga melaksanakan kegiatan-

kegiatan produksi dalam organisasi yang menyediakan berbagai bentuk jasa. Dalam 

kenyataannya, akhir-akhir ini berkembang cukup pesat usaha-usaha produktif di 

sektor jasa. Organisas-organisasi penyedia jasa seperti bisnis perbankan, asuransi, 

transportasi, hotel, restaurant dan bengkel memproduksi jasa (pelayanan) 

sebanding dengan perusahaan-perusahaan manufacturing yang memproduksi 

mobil, perabot dan makanan dalam kaleng. 

 
Atas dasar perkembangan tersebut, istilah manajemen produksi yang telah banyak 

dipakai sebelumnya (sampai sekarang) secara meluas, dipandang kurang mencakup 

seluruh kegiatan sistem-sistem produktif dalam masyarakat ekonomi kita. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu istilah yang lebih tepat dan mempunyai cakupan luas, 

seperti manajemen operasi (secara implisit berarti operasi-operasi). 

Pengertian manajemen operasi dapat dilihat dari beberapa pengertian yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain : 
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Menurut  Aquilano  dan  Jacobs (2006:6), menyatakan bahwa: 

 

“Operations Management (OM) is defined as the design, operation, and 

improvement of system that create and deliver the firm’s primary product 

and services.” 

 
 
Menurut  Schoreder (2003:2) yaitu: 

 

“Operation management is a field, deals with the production of goods and 

service.” 

 
Menurut Heizer dan Rander(2005:4): 

 

“Operation management its activities that related to the creation of goods 

and service throught the transformation of inputs to outputs.” 

 
Artinya: “Manajemen operasi adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan 

dengan penciptaan barang-barang dan jasa-jasa melalui masukan menjadi 

keluaran.” 

Dari ketiga pengertian diatas, menunjukan bahwa manajemen operasi 

merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama 

lainnya yang dilandasi oleh sikap kepemimpinan, pengendalian dan 

pengawasan terhadap proses-proses pengubahan masukan menjadi 

keluaran, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang berguna sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada di suatu perusahaan atau 

organisasi. 

 
 
 
 
2.1.1 Sistem Produksi dan Operasi  
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 Manajemen operasi merupakan manajemen dari suatu system 

transformasi yang mengkonversikan masukan (input) yang berupa barang 

atau jasa. Sedangkan yang dimaksud sistem produksi dan operasi adalah 

suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu dan 

menyeluruh dalam proses perubahan masukan manjadi keluaran. Berikut 

adalah bagan sistem produksi dan operasi yang dikemukakan oleh 

Assauri(2008:39) : 

Gambar 2.1 
 
Sistem Produksi dan Operasi 
 

 

Masukan : 
     

 

    

   Transformasi : Keluaran : 
 

a.  Bahan 

          

   

Proses Konversi 

  
Barang atau Jasa  

     
 

b.  Tenaga kerja    

 

    
 

       
 

c.  Mesin          
 

         
 

d.  Energi          
 

e.  Modal          
 

f.  Informasi          
 

      

Informasi Umpan Balik 
   

 

         
 

            
 

 
 
 

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa antar komponen dalam unsur masukan 

(bahan, tenaga kerja, mesin, energi, modal dan informasi) tidak dapat 

dipisah-pisahkan, tetapi secara bersama-sama membentuk suatu sistem 

dalam pentransformasian untuk mencapai tujuan akhir bersama. Masukan-

masukan tersebut dikonversikan ke dalam barang dan jasa yang menjadi 

suatu keluaran dengan menggunakan proses teknologi tertentu. Dalam 

gambar juga terlihat informasi umpan balik (feedback) yang digunakan 

untuk mengendalikan masukan dan teknologi proses yang digunakan. 
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2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Operasi  

 

 Operasi  merupakan  salah  satu  fungsi  yang  ada  dalam  suatu  

lembaga, dimana fungsi ini yang menentukan kemampuan suatu lembaga / 

perusahaan dalam melayani pihak lain / konsumen. Sedangkan manajemen 

operasi bertugas untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan 

produksi atau operasi agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan. 

 
Menurut Assauri(2008:16), ruang lingkup manajemen produksi dan operasi 

akan mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan operasi, 

serta pengoperasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam 

perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi meliputi : 

 
1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (produk).  

 

Kegiatan produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk, berupa 

barang atau jasa, secara efektif dan efisien, serta dengan mutu atau kualitas 

yang tentunya mampu memuaskan pihak konsumen. Oleh karena itu, setiap 

kegiatan produksi dan operasi harus dimulai dari penyelesaian dan 

perancangan produk yang akan dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleksi dan Perancangan Proses dan Peralatan.  

 

Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk 
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merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis 

proses yang akan dipergunakan serta peralatannya.  

 
3. Pemilihan Lokasi dan Site Perusahaan dan Unit Produksi. 

Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan (input), 

serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau 

supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi atau jasa ke pasar.  

4. Rancangan Tata Letak (Lay-out) dan Arus Kerja.  

 

Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah 

satu faktor yang terpenting dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu 

rancangan tata letak (lay-out) dan arus kerja atau proses. Rancangan tata 

letak (lay-out) harus dipertimbangkan berbagai faktor antara lain adalah 

kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu dalam proses, kemungkinan 

kerusakan yang terjadi karena pergerakan dalam proses akan 

meminimalisasi biaya yang timbul dari pergerakan dalam proses atau 

material handling.  

 
5. Rancangan Tugas Pekerjaan.  

 
Rancangan tugas pekarjaan merupakan bagian integral dari rancangan 

sistem. Rancangan tugas pekerjaan merupakan suatu kesatuan dari human 

engineering, dalam rangka untuk mengahsilkan rancangan kerja yang 

optimal.  



17 
 

 

6. Strategi Produksi dan Operasi Serta Pemilihan Kapasitas.  

 

Dalam strategi proses operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan 

dari operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang, 

yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. Semua hal 

tersebut merupakan landasan bagi penyusunan strategi operasi.  

 
2.2 Pengertian Penjadwalan  

 

Penjadwalan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  penting  dalam  

 
penentuan waktu dan urutan kegiatan produksi. Denganadanya penjadwalan maka 

perusahaan akan mendapatkan gambaran mengenai kegiatan produksi yang akan 

dilaksanakan sehingga perusahaan akan dapat memperkirakan mengenai kebutuhan 

waktu penyelesaian produksi dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu 

perusahaan akan dapat menghindari sedini mungkin apabila selama proses produksi 

terjadi penyimpangan dan kesalahan yang muncul serta kegiatan yang tidak sesuai 

rencana, sehingga dapat mengurangi resiko yang dapat merugikan perusahaan baik 

kerugian waktu ataupun biaya. Sebelum proyek dikerjakan, perlu adanya tahap-

tahap pengelolaan proyek yang meliputi tahap perencanaan, tahap penjadwalan, dan 

tahap pengkoordinasian. Dari ketiga tahapan ini, tahap perencanaan dan 

penjadwalan adalah tahap yang paling menentukan berhasil / tidaknya suatu proyek, 

karena penjadwalan adalah tahap ketergantungan antar tugas yang membangun 

proyek secara keseluruhan. 
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 Menurut  Heizer danRender (2005:237) : 

 

 “Penjadwalan adalah aktifitas pengalokasian sumber daya 

 perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya 

 dan tingkat persediaan yang rendah.” 

 
 Menurut Subagyo (2005:77) : 

 

 “Penjadwalan adalah suatu kegiatan penjadwalan kapan 

 memulainya,  berapa lama mengerjakannya setiap tahap kegiatan dan 

 kapan selesainya.” 

 
 Sedangkan menurut. Russel dan Taylor III (2006:719) : 

 “Scheduling specifies when labor, equipment are facilities are needed to 

 produce a product or provide a service. It is the last stage of planning 

 before production takes place.” 

 
Artinya: “Penjadwalan menentukan kapan tenaga kerja, peralatan fasilitas yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Penjadwalan 

adalah tahap terakhir dari perencanaan sebelum produksi berlangsung.” 

 
Penjadwalan disusun dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan sumber 

daya yang ada. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak positif, yaitu 

rendahnya biaya operasi dan waktu pengiriman, yang akhirnya dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang 

meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin, membuat penjadwalan induk 

dengan membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output. 

2.2.1 Tujuan Penjadwalan  
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Tujuan penjadwalan yaitu untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu 

langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, 

tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan mempertimbangkan 

berbagai keterbatasan yang ada. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak 

positif, yaitu rendahnya biaya operasi dan waktu pengiriman, yang akhirnya dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 
Tujuan penjadwalan produksi menurut   Russel dan Taylor (2006:719) adalah :  

 

1. Meeting costumer due date (Membuat tanggal jatuh tempo 

konsumen).  

2. Minimize job lateness (Meminimalkan keterlambatan kerja).  

 
3. Minimize response time (Meminimalkan waktu tanggapan).  

 
4. Minimize completion time (Meminimalkan waktu penyelesaian).  

 
5. Minimize time in the system (meminimalkan waktu dalam sistem).  

 
6. Minimize overtime (Meminimalkan kelebihan waktu).  

 
7. Maximize overtime or labor utilization (Memaksimalkan pengguna 

mesin atau tenaga kerja).  

8. Minimize late time (Meminimalkan waktu keterlambatan).  

 

9. Minimize work in the process inventory (Meminimalkan persediaan 

barang dalam proses).  

 

 

 

2.2.2 Kriteria Penjadwalan  

 

Adapun Kriteria Penjadwalan menurut Heizer and Render 
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(2005:465) adalah sebagai berikut : 
 
 

1. Meminimalkan waktu penyelesaian. Ini dinilai dengan menentukan 

rata-rata penyelesaian.  

2. Memaksimalkan utilisasi. Ini dinilai dengan menentukan persentase 

waktu fasilitas itu digunakan.  

3. Meminimalkan pesediaan barang dalam proses. Ini dinilai dengan 

menentukan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Hubungan 

antara jumlah pekerjaan dalam sistem dan persediaan barang dalam 

proses adalah tinggi. Dengan demikian, semakin kecil jumlah 

pekerjaan yang ada di dalam sistem, maka akan semakin kecil 

persediaannya.  

4. Meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Ini dinilai dengan 

menentukan rata-rata jumlah keterlambatan.  

 
 

2.2.3 Proses Penjadwalan  

 

Menurut  Heizer dan Render  (2005:466) untuk  mengolah  fasilitas  dengan  cara  

yang  seimbang  dan  efisien,  manajer  membutuhkan perencanaan produksi dan 

sistem pengendalian. Proses penjadwalan harus melalui 

tahapan sebagai berikut: 

 

 

1. Penjadwalan pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala 
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kapasitas pusat kerja individual.  

2. Mengecek ketersediaan alat-alat dan bahan baku sebelum memberikan 

pesanan ke suatu departemen.  

 
3. Membuat tanggal jatuh tempo untuk masing-masing pekerjaan dan 

mengecek kemajuan terhadap tanggal keperluan dan waktu tempuh 

pesanan.  

4. Mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju 

perusahaan.  

5. Memberikan umpan balik (feedback) pada pabrik efesiensi pekerjaan 

dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, 

gaji dan upah.  

 
2.2.4 Teknik-Teknik Dalam Penjadwalan  

 

Menurut Heizer dan Render (2005:560), teknik penjadwalan  

 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

 
1. Penjadwalan Kedepan (Forward Scheduling)  

 

Forward Scheduling memulai jadwal segera setelah persyaratan-persyaratan 

diketahui, penjadwalan ini digunakan di beragam oraganisasi seperti rumah sakit, 

klinik, restaurant dan perusahaan alat-alat permesinan. Dalam fasilitas ini, 

pekerjaan dilaksanakan atas pesanan pelanggan dan sesegera mungking dilakukan 

pengiriman. Penjadwalan kedepan biasanya dirancang untuk menghasilkan jadwal 

yang bisa diselesaikan meskipun tidak berarti memenuhi tanggal jatuh temponya.  

Dalam beberapa keadaan, penjadwalan ke depan menyebabkan penumpukan 

barang dalam proses. 
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2. Penjadwalan Kebelakang (Backward Scheduling)  

 

Backward Scheduling dimulai dengan tanggal jatuh tempo dan menjadwal 

operasifinal terlebih dahulu. Tahap-tahap dalam pekerjaan kemudian dijadwal, 

pada suatu waktu awal.Namun kemudian, sumber daya yang perlu untuk 

menyelesaikan jadwal bisa jadi tidak ada. Penjadwalan ini biasa digunakan di 

lingkungan perusahaan-perusahaan manufacturing dan perusahaan-perusahaan 

jasa. 

 
2.3 Pengertian Network Planning  

 

Untuk dapat membuat suatu produk atau menyelesaikan suatu proyek, perusahaan 

harus mempunyai perencanaan serta penjadwalan yang tepat. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul 

pada saat proses penyelesaian. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menghindari atau mengatasi permasalahan keterlambatan tersebut adalah dengan 

menggunakan network planning. 

Network planning merupakan suatu model yang digunakan dalam penyelenggaraan 

proyek / produksi yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang 

digambarkan dalam sebuah jaringan (network).Dalam jaringan tersebut dapat 

dilihat ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 

 

 

Menurut  Herjanto (2008:359) : 

 

“Perencanaan jaringan kerja (network planning) adalah salah satu model yang 

banyak digunakan dalam mengelenggarakan proyek, yang produknya berupa 
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informasi mengenai kegiatana-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan 

kerja yang bersangkutan.” 

Menurut  Dimyati dan  Dimyati (2006:176) :  

“Network planning merupakan rencana jaringan kerja yang memperlibatkan 

seluruh aktivitas yang terdapat didalam proyek serta logika ketergantungan 

antar satu dengan lain.” 

Sedangkan menurut  Dharmnesta  dan Sukotjo (2002:289) :  

“Analisis jaringan kerja adalah merupakan teknik yang berkaitan dengan 

masalah penetapan urutan pekerjaan yang diarahkan untuk 

meminimumkan waktu penyelesaian suatu pekerjaan atau proyek, agar 

dicapai biaya yang rendah.” 

 

2.3.1 Manfaat Network Planning  

 

Setiap metode yang digunakan untuk mengatasi permasalah-permasalahan 

khusunya yang terdapat di manajemen operasi, tentunya mempunyai manfaat yang 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sama halnya dengan network 

planning yang dapat membantu didalam perencanan dan penjadwalan proyek. 

Menurut Handoko (2004:402). Berapa manfaat dari network planning, antara lain: 

 

 

1. Perencanaan suatu proyek yang kompleks.  

 
2. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang 

praktis dan efisien.  
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3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang 

tersedia.  

4. Schedulingulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan 

keterlambatan-keterlambatan.  

5. Menetukan trade off (kemungkinan pertukaran) antara waktu dan 

biaya.  

 
6. Mententukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu.  

 
 Sedangkan menurut Heizer dan Render (2005:82), network planning   

sangat  penting  karena  dapat  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan 

berikut ini: 

1. Berapa keseluruhan umur proyek.  

 

2. Kegiatan-kegiatan mana saja yang bila terlambat dalam 

penyelesaiannya akan mengakibatkan penundaan pada keseluruhan 

proyek.  

3. Kegiatan-kegiatan mana saja yang tidak kritis, yang dapat dilakukan 

penundaan pada pengerjaannya tanpa membuat penundaan pada 

keseluruhan proyek.  

4. Berapa besar kemungkinan proyek dapat diselesaikan pada tanggal 

tertentu.  

 

5. Apa yang harus dilakukan untuk mempersingkat penyelesaian proyek 

dengan biaya yang seminimal mungkin. 
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2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Network Planning  

 

Meskipun network planning merupakan metode yang banyak digunakan  

 

didalam penjadwalan serta perencanaan, tetapi metode ini masih mempunyai 

beberapa kekurangan didalam pemakaiannya. 

 
Menurut  Heizer dan Render   (2005:104)  kelebihan  dan 

 
kekurangan dari metode networkplanning antara lain: 

 

1. Kelebihan :  

 
a. Sangat berguna terutama saat menjadwalkan dan mengendalikan 

proyek besar.  

b. Konsep secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan 

matematis yang rumit.  

c. Jaringan grafis membantu melihat hubungan antar kegiatan secara 

 

cepat. 

 
d. Analisi jalur kritis dan waktu slack membantu menunjukan kegiatan 

yang perlu diperhatikan lebih dekat.  

e. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi.  

 
f. Berguna dalam mengawasi jadwal dan biaya.  

 

 

 

 

 

 
2. Kekurangan :  

 
a. Kegiatan harus ditentukan secara jelas, dan hubunganya harus bebas 

dan stabil.  

b. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama.  
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2.3.3 Metode dalam Network Planning  

 

Fungsi perencanaan, pengoordinasian serta pengendalian mempunyai peran penting 

bagi setiap usaha, dimana fungsi-fungsi tersebut diperlukan dalam usaha 

pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut 

berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan masing-masing tempat usaha / 

perusahaan. 

 
Dalam network planning terdapat beberapa teknik yang digunakan sesuai dengan 

kondisi perusahaan. Teknik yang sangat luas pemakaiannya adalah metode jalur 

kritis (Crtical Path Method / CPM ) dan teknik menilai dan meninjau kembali 

(Program Evaluation and Review Technique / PERT). 

Jacobs (2006:64) menyatakan pengertian CPM sebagai 

 
berikut : 

 

“The critical path of activities in a project is the sequence of activities that from 

the longest chain interms of their times to complete. If any one of the activities 

in the critical path is delayed, then entire project is delayed.”  

 

 

2.3.4 Persamaan dan Perbedaan CPM dan PERT  

Crtical  Path  Method  (CPM)  dan  Program  Evaluation  and  Review  

Technique (PERT) keduanya merupakan teknik yang terdapat didalam network 

planning. Keduateknik tersebut dapat digunakan dalam penyelenggaraan proyek 

ataupun produksi. Dimana penggunaannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 
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Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar diantara CPM dan PERT. 

Menurut Herjanto (2008:360), persamaan dan perbedaan kedua teknik tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan CPM dan PERT  

 

a. Sama-sama merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam 

menentukan perencanaan, pengendalian dan pengawasan proyek.  

b. Keduanya menggambarkan kegiatan-kegiatan dari suatu proyek dalam suatu 

jaringan kerja.  

c. Keduanya dapat dilakukan berbagai analisis untuk membantu manajer dalam 

menggambil keputusan yang berkaitan dengan waktu, biaya atau penggunaan 

sumber daya.  

2. Perbedaan CPM dan PERT  

 
a. CPM menggunakan satu jenis waktu untuk teksiran waktu kegiatan, 

sedangkan PERT menggunakan tiga jenis waktu yaitu waktu paling optimis, 

waktu paling tepat dan waktu pesimis.  

b. CPM mengganggap proyek terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membentuk 

satu atau beberapa lintasan, sedangkan PERT menganggap proyek terdiri dari 

perisitiwa yang susul menyusul.  

 
c. CPM menggunakan pendekatan yang menggunakan anak panah sebagai 

representasi dari kegiatan. Sedangkan PERT menggunakan pendekatan yang 

menggunakan lingkaran atau node sebagai simbol kegiatan.  

 

2.3.5 Simbol-Simbol dan Ketentuan dalam Network Planning  
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Network diagram merupakan visualisasi proyek atau produksi berdasarkan  

 

network planning. Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-

lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan 

proyek atau penyelesaian produksi. Network diagram dapat digunakan sebagai alat 

bantu perusahaan dalam penyelenggaraan proyek atau penyelesaian produksi, jika 

dibuat secara tepat. 

 
Dalam menggambarkan suatu network digunakan tiga buah simbol menurut 

Dimyati dan  Dimyati (2006:177), adalah sebagai berikut : 

 
1.                       Anak panah =  Arrow,  menyatakan  sebuah  kegiatan  atau  

       

       

 aktivitas. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal yang memerlukan  

 duration   (jangka   waktu   tertentu)   dalam   pemakaian   sejumlah  

 resources (sumber tenaga, peralatan, material, biaya). Baik panjang  

 maupun kemiringan anak panah ini sama sekali tidak mempunyai arti.  

 Jadi,  tidak  perlu  menggunakan  skala.  Kepala  anak  panah  menjadi  

 pedoman arah tiap kegiatan, yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan  

 dimulai dari permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah  

 dari kiri ke atas.   

2.    Lingkaran = Node, sebagai simbol  menyatakan sebuah  

 kejadian  atau  peristiwa  atau  event.  Kejadian  (event)  di  sini  

 didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa  

 kegiatan.   

3. -----  Anak panah terputus-putus   =   Dummy,   sebagai   simbol  
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 akkifitas semu. Dummy di sini berguna untuk membatasi mulainya  

kegiatan. Seperti halnya kegiatan biasa, panjang dan kemiringan dummy ini juga 

tidak berati apa-apa sehingga tidak perlu berskala. 

Bedanya dengan kegiatan biasa sehingga tidak perlu berskala. Bedanya dengan 

kegiatan biasa ialah bahwa dummy tidak mempunyai duration (jangka waktu 

tertentu) karena tidak memakai atau menghabiskan sejumlah resources. 

Dalam pelaksanaanya, simbol-simbol ini digunakan dengan mengikuti aturan-

aturan sebagai berikut : 

1. Diantara dua event yang sama, hanya boleh digambarkan satu anak 

panah.  

2. Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor 

event.  

3. Aktivitas harus mengalir dari event bernomor rendah ke event 

bernomor tinggi.  

4. Diagram hanya memiliki sebuah initialevent dan sebuah terminal 

event.  

 

2.3.6 Hubungan Antar Simbol dan Kegiatan  
 
 

Untuk   dapat   menggambar   dan   membaca   network   diagram   yang  

 

menyatakan logika ketergantungan, perlu diketahui hubungan antar simbol dan 

kegiatan yang ada dalam sebuah proyek atau penyelesaian produksi tersebut. 

 
Adapun hubungan atau ketergantungan antar simbol dan kegiatan menurut 

 
Dimyati dan Dimyati (2006:178), dinyatakan sebagai 
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berikut :Jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dapat 

dimulai, maka :  

 

Gambar 2.2  
Hubungan Kegiatan 
 

 

1 
A 

2 
B 

 

 3 
 

 
 
 

 

b. Jika kegiatan C, D dan E harus selesai sebelum kegiatan F dapat dimulai, 

maka :  

Gambar 2.3  
Hubungan Kegiatan 
 

1
 C 

 
D F 
2          4    5 
 
E 
 
3 
 
 

 

 

 

c. Jika kegiatan G dan H selesai sebelum kegiatan I dan J, maka :  
 
 
 
Gambar 2.4  
Hubungan Kegiatan 
 
 

2 G  I 5 
 

 
H 

 
4 

J 
 

 

   
 

3    6 
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d. Jika kegiatan K dan L harus selesai sebelum kegiatan M dapat dimulai, tetapi 

N sudah boleh dimulai bila kegiatan L sudah selesai,maka : 

Gambar 2.5  
Hubungan Kegiatan 

    

 K  M 

2  5 7 

 L  N 

3 4  6 
 
 
 
 
e. Jika kegiatan P, Q dan R dimulai dan selesai pada lingkaran kerjadian 

yang sama, maka tidak boleh menggambarkan sebagai :  

Gambar 2.6  
Hubungan Kegiatan 

 P  
 

31 Q 
32   

 

 

R 
 
Karena gambar 2.6 berati kegiatan (31, 32) itu adalah kegiatan P atau Q atau R. 

Untuk membedakan ketiga kegiatan itu maka masing-masing harus menggunakan 

dummy sebagai berikut : 

Gambar 2.7 

Hubungan Kegiatan 
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33 
    

            
 

                
 

              
 

 Kegiatan :           
 

 P = (31, 32)  P = (32, 34)     
 

 Q = (31, 34) atau Q = (31, 34)     
 

 R = (31, 33)  R = (33, 34)     
 

 Dalam hal ini tidak menjadi persoalan dimana saja diletakannya dummy-  
 

 
dummy tersebut, pada permulaan ataupun pada akhir kegiatan-kegiatan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.7 Penentuan Waktu  

 

Setelah  network  suatu  proyek  dapat  digambarkan,  langkah  berikutnya  

 

adalah mengestimasi waktu masing-masing aktivitas, dan menganalisis seluruh 

diagram network untuk menentukan waktu terjadinya masing-masing kejadian 

(event). Dalam mengestimasi dan menganalisis waktu ini, akan kita dapatkan 

satu atau beberapa lintasan tertentu dari kegiatan-kegiatan pada network tersebut 

yang menentukan jangka waktu penyelesaian seluruh proyek. Lintasan ini 
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disebut lintasan kritis. Di samping lintasan kritis ini terdapat lintasan-lintasan 

lain yang mempunyai jangka waktu yang lebih pendek daripada lintasan kritis. 

Dengan demikian, maka lintasan yang tidak kritis ini mempunyai waktu untuk 

bisa terlambat yang dinamakan float. 

 
Float memberikan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas pada sebuah network 

dan ini dipakai pada waktu penggunaan network dalam praktek atau digunakan pada 

waktu mengerjakan penentuan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja. Float 

ini terbagi atas dua jenis, yaitu total float dan free float. 

Untuk memudahkan perhitungan waktu menurut Dimyati dan Dimyati (2006:180-

181), digunakan notasi-notasi sebagai berikut: 

TE : Earliest event occurance time, yaitu saat tercepat terjadinya kejadian / event. 

TL : Latest event occurance time, yaitu saat paling lambat terjadinya kejadian / 

event. 

ES : Earliest activity start time, yaitu saat tercepat dimulainya kegiatan / aktivitas. 

 
EF : Earliest activity finish time, yaitu saat tercepat diselesaikannya kegiatan / 

aktivitas. 

LS : Latest activity start time, yaitu saat paling lambat dimulainya kegiatan / 

aktivitas. 

LF : Latest activity finish time, yaitu saat paling lambat diselesaikannya kegiatan / 

aktivitas. 

t : Activity duration time, yaitu waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan 

(biasanya dinyatakan dalam hari). 

S : Total slack / Total float. 
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SF :    Free slack / Free float. 

 
 
2.3.8 Asumsi dan Cara Perhitungan Waktu  

 

Dalam melakukan perhitungan penentuan waktu ini digunakan tiga buah  

 
asumsi dasar, yaitu sebagai berikut. 

 
1. Proyek hanya memiliki satu initial event dan satu terminal event.  

 
2. Saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-nol.  

 

3. Saat paling lambat terjadinya terminal event adalah TL = TE untuk 

event ini.  

 
Adapun perhitungan yang harus dilakukan terdiri atas dua cara, yaitu cara 

perhitungan maju (forward computation) dan perhitungan mundur (backward 

computation). Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak mulai dari initial event 

menuju terminal event maksudnya ialah menghitung saat yang paling tercepat 

terjadinya events dan saat paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-

aktivitas (TE, ES dan EF). 

 
Pada perhitungan mundur, perhitungan bergerak dari terminal event menuju ke 

initial event. Tujuannya ialah untuk menghitung saat paling lambat terjadinya 

events dan saat paling lambat dimulainya dandiselesaikannya aktivitas-aktivitas 

(TL, LS, dan LF). Dengan selesainyakedua perhitungan ini, barulah float dapat 

dihitung. 

 
Untuk melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur ini, lingkaran 

kejadian (event) dibagi atas tiga bagian sebagai berikut : 

 

   a = Ruang untuk nomor event. 
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 a 
b = Ruang untuk menunjukkan saat paling cepat  

   
 

B 
  

c 
 

terjadinya event (TE), yang juga merupakan 

 

   
 

     
 

     

hasil perhitungan maju. 
 

     
 

   c = Ruang untuk menunjukkan saat paling lambat 
 

     terjadinya event (TL), yang juga merupakan 
 

     hasil perhitungan mundur. 
 

 
 

Dengan demikian, setelah diagram network yang lengkap dari suatu proyek selesai 

digambarkan, dan setiap node telah dibagi menjadi tiga bagian seperti diatas, maka 

mulailah member nomor pada masing-masing node. Setelah itu, cantumkan pada 

tiap anak panah (kegiatan) perkiraan waktu pelaksanaan masing-masing. 

 
Letak angka yang menunjukkan waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan ini 

biasanya di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan pada seluruh network 

harus sama, misalnya jam, hari, minggu, dan lain-lain. Apabila perhitungan 

dilakukan dengan tidak menggunakan computer, maka sebaiknya duration ini 

menggunakan angka-angka bulat. 

 

 

2.3.9 Analisis Skala Waktu Optimal Network Planning  

 

Salah satu hal penting didalam analisis proyek adalah mengetahui kapan  

 
proyek tersebut dapat diselesaikan. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui 

 
terlebih dahulu waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, hubunganya 

dengan kegiatan lain dan kapan kegiatan tersebut dimulai dan berakhir. 

Setelah hal-hal tersebut diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan 
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perhitungan-perhitungan, adapun cara perhitungan yang harus dilakukan terdiri atas 

dua cara yaitu perhitung maju (forward computation) dan perhitungan mundur 

(backward computation). Sehingga dengan dilakukannya kedua perhitungan tadi 

dapat diketahui jalur kritis dan juga kapan proyek atau produksi tersebut dapat 

diselesaikan. 

 

A. Perhitungan Maju (Forward Computation)  

 

Perhitungan maju merupakan perhitungan bergerak mulai dari initial event  

 
menuju terminal event. Maksudnya ialah menghitung saat yang paling cepat 

terjadinya event dan saat paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-

aktivitas.
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Menurut Dimyati dan Dimyati (2006:182). Ada tiga langkah yang harus dilakukan 

pada perhitungan maju, yaitu sebagai berikut : 

1. Saat tercepat terjadinya initial event ditentukan pada hari ke nol, 

sehingga untuk initial event berlaku TE = 0 (Asumsi ini tidak benar 

untuk proyek yang berhubungan dengan proyek-proyek lain).  

2. Kalau initial event terjadi pada hari yang ke-nol, maka :  

 

 

 

      Gambar 2.8 
 

  Intial Event Pada Hari Ke-Nol 
 

 
(i,j) 

I j 
t 
 

 

 

ES(i,j)   =   TE(j)   =   0 

 
EF(i,j)   =   ES(i,J)  +   t(i,j) 

 

= TE(i)   +   t(i,j) 

 

3. Event yang menggabungkan beberapa aktivitas (merge event).  

 

Gambar 2.9  
Merge Event 
 

 

EF(i1,j) 
 
j 
EF

(i2,j)  

EF(i3,j
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Sebuah event hanya dapat terjadi jika aktivitas aktivitas yang mendahuluinya telah 

diselesaikan.Maka saat paling cepat terjadinya sebuah event sama dengan nilai 

terbesar dari saat tercepat untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang berakhir 

pada event tersebut. 

 
TE(j) = max (EF(i1,j), EF(i2,j), ... , EF(in,J)) 

 

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini merupakan contoh penggunaan network 

planning: 

 
Misalkan satuan waktu yang digunakan adalah hari. Waktu pelaksanaan kegiatan A 

adalah 4 hari sehingga saat tercepat diselesaikannya aktivitas A adalah pada hari 

keempat atau EF(0,1) = 4. Karena aktivitas A ini adalah satu-satunya 

 
aktivitas yang memasuki node 1, maka saat tercepat terjadinya event nomor 1 juga pada 

hari keempat, atau TE(1) = 4. Maka kita masukan angka 4 ke dalam ruang kiri 

 
bawah dari node 1. 

 

Pada node 4 yang merupakan merge event dapat diketahui bahwa EF (1,4) = 4+15 

= 19 dan EF (2,4) = 8+6 = 14. Maka TE (4) = maks (19,14) = 19. Sehingga angka 

19 dimasukan ke ruang kanan atas node 4. Perhitungan untuk nodes selanjutnya 

sama seperti perhitungan pada node 1 dan node 4, sehingga terakhir dapat dihitung 

pada node 8 adalah TE (8) = maks(19+3 , 20+10 , 31+5) = 36. Hasil perhitungan 

maju dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 2.10  
Perhitungan Maju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B. Perhitungan Mundur (Backward Computation)  

 

Pada  perhitungan  mundur,  perhitungan  bergerak  dari  terminal  event  

 
menuju initial event. Tujuanya adalah untuk menghitung saat paling lambat 

terjadinya events dan saat paling lambat dimulainnya dan diselesaikannya aktivitas-

aktivitas (TL, LS dan LF ). 

Seperti halnya pada perhitungan maju, menurut Tjutju Tarliah Dimyati 

 
dan Ahmad Dimyati (2006:185-186). 

 

 

Pada perhitungan mundur ini pun terdapat tiga langkah, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Pada terminal event berlaku TL = TE.  

 

2. Saat paling lambat untuk memulai suatu aktivitas sama dengan saat paling 

lambat untuk menyelesaikan aktivitas itu dikurangi dengan duration aktivitas 

tersebut.  

Gambar 2.11  
Saat Paling Lambat Memulai Aktivitas 
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i (i,j) j TE 

   TL 
 
 
 
 

 

 

LS =  LF–t 

LF(i,j) = TL dimana TL = TE. 

Maka :   

LS(i,j) = TL(j)–t(i,j) 

 

 

3.  Event yang “mengeluarkan” beberapa aktivitas (burst event).  
 
 
 
Gambar 2.12  
Burst Event 
 
 
LS( i,j1) 
 

 

i LS(i,j2) 
 

 

LS(i,j3) 
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Setiap aktivitas hanya dapat dimulai apabila event yang mendahuluinya 

telah terjadi. Oleh karena itu, saat paling lambat terjadinya sebuah event 

sama dengan nilai terkecil dari saat-saat paling lambat untuk memulai 

aktivitas-aktivitas yang berpangkal pada event tersebut. TL(i) = min 

(LS(i,j1), LS(i,j2), ... , LS(i,jn)) 

Untuk mengetahui perhitungan mundur (backward computation) dapat melihat 

dari contoh pada perhitungan maju diatas. Dari perhitungan maju diperoleh 

TE(8) = 36, karena TE = TL maka dapat diperoleh TL(8) = 36. Dan angka 36 

tersebut dimasukan pada ruang kanan bawah node 8. Bila aktivitas K dapat 

diselesaikan paling lambat pada hari ke-36 dengan waktu 5 hari, maka 

aktivitas tersebut dapat dimulai pelaksanaannya paling lambat hari ke - (36 

– 5) = 31, sehingga TL(7) = 31. Dengan cara yang sama didapat TL(4) = 33 

dan TL(6) = 20. 

 

Perhitungan selanjutnya sama seperti mengisi node sebelumnya,sehingga 

didapat: TL(1) = 33 – 15 = 18 

 

TL(2) = min (33 – 6, 20 – 12) = 8 
 

TL(3) = 20 – 9 = 11 
 

dan TL(0) = min (18 – 4, 8 – 8, 11 – 7) = 0. 
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Maka diagram lengkap sebagai hasil perhitungan maju dan perhitungan mundur 

menjadi : 

Gambar 2.13  
Perhitungan Mundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10 Perhitungan Kelonggaran Waktu (Float atau Slack) 

 
Salah satu manfaat dari metode network planning adalah dapat membantu 

perusahaan dalam membuat jadwal penyelesaian suatu proyek atau produksi.Untuk 

dapat membuat jadwal yang sesuai dengan rencana, maka perlu diketahui kegiatan-

kegiatan mana saja yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan kegiatan mana yang 

dapat dilakukan penundaan pada pengerjaannya. 

 
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan penundaan atau mempunyai kelonggaran 

waktu dalam proses pengerjaannya, dapat diketahui setelah melakukan perhitungan 

maju dan perhitungan mundur. Kelonggaran waktu (slack / float) tersebut dapat 

digunakan pada penjadwalan tanpa menyebabkan keterlambatan pada keseluruhan 

penyelesaian proyek atau produksi.Terdapat dua macam kelonggaran waktu di 

dalam network planning, yaitu total float dan free float.
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 Menurut Dimyati dan Ahmad Dimyati (2006:187) : 

  

“Total float adalah jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu 

kegiatan dapat diundur tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaiaan proyek 

secara keseluruhan.” 

“Free float adalah jumlah waktu dimana penyelesaian suatu kegiatan dapat 

diukur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dimulainya kegiatan yang 

lain atau saat paling cepat terjadinya kejadian lain pada jaringan kerja.” 

Total float dihitung dengan cara mencari selisih antara saat paling lambat 

dimulainya aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas. Jika akan 

menggunakan persamaan S = LS – ES, maka total float kegiatan (i,j) adalah : 

S(i,j) = LS(i,j) – ES(i,j) 
 

Dari perhitungan mundur diketahui bahwa LS(i,j)  =TL(ij)  – t(ij), sedangkan 
 

dari perhitungan maju ES(i,j) = TE(i). Maka: 

 
S(i,j) = TL(j) – t(i,j) – TE(i) 

 

Jika menggunakan persamaan S = LF – EF, maka total float kegiatan (i,j) adalah 

: 

 
S(i,j) = LF(i,j) - EF(i,j) 
 

Dari perhitungan maju diketahui bahwa EF(i,j)  = TE(i,j)  + t(i,j), sedangkan 
 

dari perhitungan mundur LF(i,j) = TL(i,j), maka: 

 
S(i,j) = TL(j) – TE(i) – t(i,j). 
 
 
 
 
 
Free float kegiatan (i,j) dihitung dengan cara mencari selisih antara saat tercepat 
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terjadinya kejadian diujung kegiatan dengan saat tercepat diselesaikannya 

kegiatan (i,j) tersebut. Atau SF(i,j) = TE(i,j) – EF(i,j). 

Dari perhitungan maju diperoleh EF(i,j) = TE(i) + t(i,j), maka : 

 
SF(i,j) = TE(j) – TE(i) – t(i,j).  

 
Dari perhitungan gambar 2.13, dapat dihitung total float dan free float- 

nya, sebagai berikut : 

 

  

 

        

Aktivitas A : S(0,1) = 18 – 0 – 4 = 14 

  SF(0,1) = 4 – 0 – 4 = 0 

Aktivitas B : S(0,2) = 8 – 0 – 8 = 0 

  SF(0,2) = 8 – 0 – 8 = 0 

Aktivitas C : S(0,3) = 11 – 0 – 7 = 4 

  SF(0,3) = 7 – 0 – 7 = 0 

Aktivitas D : S(1,4) = 33 – 4 – 15  = 14 

  SF(1,4) = 19 – 4 – 15  = 0 

Aktivitas E : S(2,4) = 33 – 8 – 6 = 19 

  SF(2,4) = 19 – 8 – 6 = 5 

Aktivitas F : S(2,5) = 20 – 8 – 12  = 0 

  SF(2,5) = 20 – 8 – 12  = 0 

Aktivitas G : S(3,6) = 20 – 7 – 9 = 4 

  SF(3,6) = 20 – 7 – 9 = 4 

Aktivitas H : S(6,7) = 31 – 20  – 11  = 0 

  SF(6,7) = 31 – 20  – 11  = 0 

Aktivitas I : S(4,8) = 36 – 19  – 3 = 14 
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  SF(4,8) = 36 – 19  – 3 = 14 

Aktivitas J : S(5,8) = 36 – 20  – 10  = 6 

 

  SF(5,8) = 36 – 20 – 10  = 6 

Aktivitas K : S(7,8) = 36 – 31 – 5 = 0 

  SF(7,8) = 36 – 31 – 5 = 0 

 

Suatu aktivitas yang tidak mempunyai kelonggaran (float) disebut aktivitas 

kritis, dengan kata lain aktivitas kritis mempunyai S = SF = 0. Pada contoh 

diatas, aktivitas kritisnya adalah aktivitas B, F, H dan K. 

 Aktivitas-aktivitas kritis tersebut akan membentuk lintasan kritis yang 

biasanya dimulai dari initial event sampai ke terminalevent. Pada contoh di atas 

lintasan kritisnya adalah lintasan yang melalui node 0, 2, 5, 6, 7 dan 8. 

Biasanya pada network digambarkan sebagai garis tebal seperti berikut : 

Gambar 2.14  
Lintasan Kritis 
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 Perhitungan untuk menentukan lintasan kritis dapat juga dirangkum 

dalam suatu table yang memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk 

membuat peta waktu (time-chart) pelaksanaan proyek, seperti tabel berikut : 

Tabel 2.1  
Tabel Informasi Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.11 Kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas (probabilistic activity 

times): waktu optimis (otimistic time), waktu pesimis (pessimistic 

time) dan waktu realistis (most likely time) 

 Dalam PERT, kita menggunakan distribusi peluang berdasarkan tiga 

perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, yaitu: 

a. Waktu optimis (optimistic time) [a] 

Waktu optimis yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan jika semua 

hal berlangsung sesuai rencana. Atau juga dapat di sebut waktu minimum dari 
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suatu kegiatan, dimana segala sesuatu akan berjalan baik, sangat kecil 

kemungkinan kegiatan selesai sebelum waktu ini. 

b. Waktu pesimis (pessimistic time) [b] 

Waktu pesimis yaitu waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan dengan asumsi 

kondisi yang ada sangat tidak diharapkan. Atau juga dapat di sebut adalah waktu 

maksimal yang diperlukan suatu kegiatan, situasi ini terjadi bila nasib buruk 

terjadi. 

c. Waktu realistis (most likely time) [m] 

Waktu realistis yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

kegiatan yang paling realistis. Atau juga dapat di sebut adalah waktu normal 

untuk menyelesaikan kegiatan. 

 Untuk menemukan waktu kegiatan yang diharapkan (expected activity 

time) [t] distribusi beta memberikan bobot perkiraan waktu sebagai berikut: 

 

 

  

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

waktu optimis (a) dan waktu pesimis (b). Waktu perkiraan t dihitung 

menggunakan persamaan diatas untuk setiap kegiatan yang digunakan pada 

jaringan proyek untuk menghitung waktu terdahulu dan terakhir. 

 

I,6 
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Gambar 2.15 

Kurva Waktu Penyelesaian Kegiatan 

 

Untuk menghitung dispersi (dispersion) atau varians waktu 

penyelesaian kegiatan (variance of activity completion time), dapat digunakan 

rumus: 

 

 

Variasi dalam kegiatan yang berbeda pada jalur kritis dapat 

mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan dan 

memungkinkan terjadinya penundaan. PERT menggunaknan varians kegiatan 

jalur kritis untuk membantu menentukan varians proyek keseluruhan dengan 

menjumlahkan  varians kegiatan kritis: 

Activity 

Time 

p

el

u

a

n

g 

Optimistic 

Time (a) Most Likely 

Time (m) 

Pessimistic 

Time (b) 

Peluang 1 di 

antara 100 terjadi 

> b 

Peluang 1 di antara 

100 terjadi < a 

Varians = [(b-a)/6]2 
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Untuk mengetahui berapa probabilitas/kemungkinan proyek dapat 

diselesaikan dalam batas waktu n hari misalnya, maka: 

 

   

Contoh: 

Suatu perusahaan sepatu akan membuat proyek pembuatan sepatu model 

baru, dan harus melalui delapan tahap kegiatan. Perusahaan membuat perkiraan 

waktu dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Tabel Perkiraan Waktu 

Kegiatan Waktu optimis 

(a) 

Waktu realistis 

(m) 

Waktu pesimis 

(b) 

Jalur kritis 

A 1 2 3 Ya 

B 2 3 4 - 

s2 = Varians proyek  = (varians kegiatan pada jalur kritis) 

 

Standard deviasi proyek (s) =       varians proyek 

Nilai deviasi normal (Z) = [batas waktu (n) – waktu penyelesaian yang diharapkan]/s 
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C 1 2 3 Ya 

D 2 4 6 - 

E 1 4 7 Ya 

F 1 2 9 - 

G 3 4 11 Ya 

H 1 2 3 Ya 

 

Untuk mencari waktu yang diharapkan perusahaan dan variansnya, maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Tabel Perhitungan yang di Harapkan 

 

Kegiatan Waktu 

optimis (a) 

Waktu 

realistis 

(m) 

Waktu 

pesimis 

(b) 

Waktu yang 

diharapkan 

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

 

Varians 

 [(b-a)/6]2 

 

A 1 2 3 2 0.11 

B 2 3 4 3 0.11 

C 1 2 3 2 0.11 

D 2 4 6 4 0.44 

E 1 4 7 4 1.00 

F 1 2 9 3 1.78 

G 3 4 11 5 1.78 

H 1 2 3 2 0.11 
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Untuk menghitung varians proyek secara keseluruhan dan standar 

deviasinya maka dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan, yakni: 

S2 = Varians proyek  = (varians kegiatan pada jalur kritis) 

  = varians A + varians C + varians E + varians G + varians H 

  =0,11 + 0,11 + 1,00 + 1,78 + 0,11 

             =3.11 

Sedangkan standar deviasinya (S)=    

     =  

     = 1.76 minggu 

Kemudian perusahaan menetapkan batas waktu penyelesaian proyek 

yakni selama 25 minggu, maka: 

Nilai deviasi normal (Z) = [batas waktu (n) – waktu penyelesaian yang 

diharapkan]/S 

    = (26 minggu – 25 minggu)/1.76 

    = 1/1.76 

    = 0.57 

 

 

iansproyekvar

11.3
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Tabel 2.4 

Tabel Hitungan Normal 

Z 0.0 0.01 ~ 0.07 

0.1 0.50000 0.50399  0.52790 

0.2 0.53983 0.54380  0.56749 

~     

0.5 0.69146 0.69497   

0.6 0.72575 0.72907  0.74857 

 

Kemudian merujuk pada Tabel Normal, kita dapat mendapat peluang 

0.7157, artinya ada peluang sebesar 71.57% untuk perusahaan menyelesaikan 

proyek tersebut dalam kurun waktu 26 minggu atau kurang dari itu. 

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.16 

Kurva Probabilitas Penyelesaian Kegiatan 

 

 

Waktu  

Peluang (T≤26 minggu) adalah 

71,57% 

0.57 Standard deviations 

25 26                        

minggu 

0.715

76 
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2.3.12 Pembuatan Peta Waktu  

 

Langkah  terakhir  dalam  perhitungan  network  adalah  pembuatan  peta  

 
waktu yang merupakan jadwal pelaksanaan proyek atau penyelesaian produksi 

yang merupakan jadwal pelaksanaan proyek atau penyelesaian produksi. Untuk 

membuat peta waktu, dapat melihat langsung pada diagram network atau tabel 

informasi network. 

 
Langkah – langkah dalam pembuatan peta waktu menurut Dimyati dan 

Dimyati (2006:190) adalah sebagai berikut: 

 
1. Membuat garis lurus mendatar yang akan menggambarkan satuan 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dari 

proyek.  

2. Menggambarkan jadwal aktivitas-aktivitas yang kritis terlebih 

dahulu, mulai dari TE pada node awal (= 0) hingga TL pada node 

akhir (= 36). Aktivitas-aktivitas yang kritis digambarkan sebagai 

garis penuh dan saling bersambungan.  

3. Menggambarkan aktivitas-aktivitas yang tidak kritis, yang dimulai 

dari ES hingga LF. Aktivitas-aktivitas yang tidak kritis ini 

digambarkan sebagai garis putus-putus dan terpisah satu sama lain  

(digambarkan sindiri-sendiri). 

 
Gambar berikut ini merupakan peta waktu dari contoh perhitungan 

sebelumnya: 
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Gambar 2.17  
Peta Waktu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Angka yang dilingkari menyatakan nomor node, sedangkan angka-

angkadiatas garis putus-putus menyatakan waktu dari masing-masing 

aktivitas yang tidak kritis. 

 

2.4 Pengertian Efektivitas  

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian tujuan yang ingin diraih 

oleh sebuah organisasi dalam menyelesaikan suatu proyek atau produksi dalam 

pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telahditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Suherman (2006:52) : 

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

makin banyak tujuan yang dicapai, maka makin tinggi juga tingkat 

keefektivitasannya.” 
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Menurut Abdurahmat Fatoni (2006:102) : 

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 

waktunya.” 

Artinya kata efektif itu merujuk kepada hasil yang dicapai, tetapi jika 

tujuan itu berhasil dicapai dalam jangka waktu yang lama atau terhambat maka 

tidak dapat dikatakan efektif. Hasil dari proses itu hanya dapat dikatakan berhasil 

tapi tidak efektif karena tidak sesuai dengan rencana dan tidak sebanding dengan 

keterlambatan waktu. 

Adapun Menurut Mahmudi (2005:92) : 

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.” 

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi 

lebih melihat pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan 

membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak 

rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata 

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  
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Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 

target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka 

untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Efektivitas = Ouput Aktual / Output 

Target >=1 

a. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau 

sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas. 

b. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 

(satu), maka efektivitas tidak tercapai. 

 

2.5  Kerangka Pemikiran 

2.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penjadwalan merupakan acuan dalam penyelenggaraan proyek, 

sekaligus sebagai landasan pengawasan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, 

karena penjadwalan menetapkan waktu dan urutan dari bermacam-macam 

tahapan, keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lain. 

Begitupula dengan PT.RADJA KREASI, perencanaan, penjadwalan, dan 

pengawasan yang baik sangat diperlukan, kendala yang sering dihadapi oleh 

PT.RADJA KREASI yaitu perusahaan sering mengalami keterlambatan dalam 

penyelesaian penyelesaian event, itu dikarenakan dari sekian banyak kegiatan-
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kegiatan, perusahaan masih melakukan secara acak kegiatan-kegiatan mana saja 

yang didahulukan proses pengerjaannya. Dengan adanya masalah tersebut, 

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pelaksana maupun klien. Hal 

ini juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, diantaranya memperburuk 

image perusahaan yang terkesan tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai 

kontrak yang telah disepakati. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

diperlukan suatu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan yang matang dan 

baik, sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan waktu yang efisien. 

Metode network planning merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk membantu memutuskan berbagai masalah, khususnya 

perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Terdapat dua teknik dasar 

yang biasa digunakan dalam network planning, yaitu metode lintasan 

kritis/Critical Path Method (CPM) dan teknik menilai dan meninjau kembali 

program/Program Evaluation Review and Technique (PERT). CPM (Critical 

Path Method) adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada 

penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat diterministik/pasti. Sedangkan 

PERT (Program Evaluation Review and Technique) adalah metode yang 

berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan waktunya 

bersifat probabilistik/kemungkinan. Dengan menggunakan salah satu teknik 

yaitu CPM (Critical Path Method), dapat diketahui jalur kritis dari penyelesaian 

proyek pada PT.RADJA KREASI. Jalur kritis ini memberikan informasi tentang 

komponen-komponen mana saja yang perlu didahulukan proses pengerjaannya 

agar tidak terjadi penundaan ataupun pemborosan waktu. 
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Mangacu pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arianti (2002) 

dengan judul Penerapan Diagram Network dengan CPM Dalam Efiensi Waktu 

Studi Kasus di Perusahaan Garmen Collection Malang, menyatakan bahwa 

adanya hubungan yang sangat kuat antara efisiensi waktu terhadap penjadwalan, 

serta dapat diketahui adanya perbedaan waktu sebelum dan sesudah penerapan 

Diagram Network dengan CPM. Hasil analisis adalah sebagai berikut: dengan 

menggunakan metode jalur kritis, penyelesaian produksi yang biasanya 

memerlukan waktu selama 2520 menit, dapat dipercepat berdasarkan analisis 

Network dengan waktu selama 2160 menit, Jadi ada penghematan waktu 360 

menit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sakdiyah (2004) dengan judul Network 

Planning Dengan CPM Dalam Usaha Meningkatkan Efisiensi Waktu Pada 

Proyek Pembangunan Perkantoran di PT. Nilano Malang. Hasil analisis adalah 

sebagai berikut: dengan menggunakan metode CPM dalam mengadakan 

perencanaan dan pengendalian proyek, maka proyek dapat dipersingkat waktu 

penyelesaiannya. Penyelesaian proyek yang biasanya memerlukan waktu selama 

225 hari, dapat dipercepat berdasarkan analisis Network dengan waktu selama 

217 hari. Jadi ada penghematan waktu 8 hari. 

Berdasarkan teori yang menghubungkan pada kedua variabel, memiliki 

hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, serta konsep teori juga memiliki kesamaan sehingga penulis 

mengikuti paradigma penelitian sebelumnya, untuk mengetahui dan 

membuktikan kembali bahwa penjadwalan terhadap efisiensi waktu pada 
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PT.RADJA KREASI. 

 

 

 

 

Tabel  2.5 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Judul Penelitian Hasil 

1 Arianti 

( Jurnal 

Teknik 

Industri 

Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember, 

Vol 12 h. 1-

15.) 

2002 Penerapan Diagram 

Network dengan 

CPM Dalam Efiensi 

Waktu Studi Kasus 

di Perusahaan 

Garmen Collection 

Malang 

Dengan menggunakan metode 

jalur kritis, penyelesaian 

produksi yang biasanya 

memerlukan waktu selama 

2520 menit, dapat dipercepat 

berdasarkan analisis Network 

dengan waktu selama 2160 

menit, Jadi ada penghematan 

waktu 360 menit. 

2 Sakdiyah 

(Journal The 

Winners, 

Vol. 6, No.2, 

h. 155-174) 

2004 Network Planning 

Dengan CPM 

Dalam Usaha 

Meningkatkan 

Efisiensi Waktu 

Pada Proyek 

Pembangunan 

Perkantoran di PT. 

Nilano Malang 

Dengan menggunakan metode 

CPM dalam mengadakan 

perencanaan dan pengendalian 

proyek, maka proyek dapat 

dipersingkat waktu 

penyelesaiannya. Penyelesaian 

proyek yang biasanya 

memerlukan waktu selama 225 

hari, dapat dipercepat 
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berdasarkan analisis Network 

dengan waktu selama 217 hari 

3 Yayuk 

Sundari 

Susilo 

(Jurnal 
Fakultas 
Teknik Sipil 
Universitas 
Riau, Vol 7 
&h. 1-16.) 
 

 

2012 Analisis 

Pelaksanaan Proyek 

Dengan 

Metode Cpm Dan 

Pert (Studi Kasus 

Proyek 

Pelaksanaan Main 

Stadium University 

Of 

Riau 

Waktu target  perencanaan 

melebihi target dan tidak 

sesuai dengan waktu 

pelaksanaan sehingga 

tidak optimalnya waktu yang 

digunakan dalam 

menyelesaikan proyek 

pembangunan main 

stadium university of riau ini 
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2.5.2 Kerangka Teori 

Tabel 2.6 

Kerangka Teori Proses Riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  yang diteliti 

Grand 

theory 
Manajemen 

Operasional 

 

 Production Planning and 
Inventory Control (PPIC) 

 

 

 

Main 

theory 

SCM 

PPC 

Proyek 

 Persediaan 

SOI 

Quality control 

Network 

scheduling 

Efektifitas Waktu 

Gant Chart CPM PERT 
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2.6  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan di atas, maka 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah  efektifitas waktu sedangkan 

variabel independennya berupa network scheduling. Hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

 Jika network scheduling diterapkan,maka tingkat efektifitas waktu tinggi 

Hipotesis Kerja 

1. Ho adalah tidak adanya pengaruh network scheduling terhadap tingkat 

efektifitas waktu penyelesaian event pada PT Radja Kreasi 

2. Ha adalah ada  pengaruh network scheduling terhadap tingkat efektifitas 

waktu penyelesaian event pada PT Radja Kreasi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


