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ABSTRAK
PT. PAL Indonesia (Persero) merupakan perusahan perkapalan yang dimiliki oleh Indonesia
bergerak dibidang produksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan
pemeliharaan kapal serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan,
tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan perkapalan tersebut mayoritas putra-putri bangsa
Indonesia yang mempunyai kemampuan yang terampil, berorientasi dengan hal tersebut maka
Kementrian Pertahanan bekerjasama dalam rangka membangun kapal perang jenis Kapal Cepat
Rudal-60 diperuntukkan untuk TNI-AL dalam melengkapi kekuatan alutsista. Penjadwalan proyek
suatu bentuk perencanaan proyek yang dibuat dengan tujuan agar proyek selesai tepat waktu.
Critical Path Method (CPM). Sering dalam suatu proyek terjadi keterlambatan dalam
penyelesaiannya karena faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sebelumnya sehingga perlu
membuat alternatif lain dalam pengerjaan proyek agar selesai sesuai dengan rencana. Salah
satu alternatif untuk mempercepat penyelesaian proyek adalah dengan mempercepat waktu
pelaksanaan proyek dari waktu awal proyek, penambahan jam kerja dengan adanya lembur
sehingga membutuhkan biaya lebih besar dari perencanaan sebelumnya agar proyek selesai
tepat waktu dan perusahaan tidak kena pinalty. Hasil penelitian, perhitungan proyek saat kondisi
awal dengan hari kerja normal tanpa menggunakan jam lembur perusahaan menghabiskan biaya
sebesar Rp.1.963.108.000 sedangkan setelah melakukan percepatan waktu pekerjaan selama
133 hari dari 683 hari menjadi 550 hari perusahaan mengeluarkan biaya proyek lebih banyak
sebesar Rp.2.075.214.406 Diketahui bahwa nilai biaya proyek sebesar Rp.18.957.000.000
dengan ini terlihat bahwa keuntungan untuk kondisi percepatan lebih besar yaitu Rp
828.501.135,00
dibandingkan untuk kondisi awal perusahan merugi sebesar Rp. 1,049.487.139,45 dengan kejadian yang merugi perusahaan mengadakan jam kerja lembur agar
perusahaan terhindar dari biaya penalty sebesar 10% dari harga proyek, dengan demikian
apabila tanpa adanya perbaikan maka perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar.
Kata Kunci : Penjadwalan, CPM, Percepatan Proyek, Biaya
1.

Pendahuluan
Kebutuhan alutsista bagi TNI AL terutamanya kapal perang untuk mempertahankan
kedaulatan sangatlah besar, perlu memiliki angkatan laut yang kuat yang disebutkan dalam
Concept Minimum Essential Force (MEF) hingga 2024, kebutuhan KCR 60 meter mencapai 16
kapal dan KCR 40 meter 16 kapal. Sehingga total kebutuhan 32 kapal, dalam melengkapi
alutsista kekuatan TNI AL selalu dikedepankan kemandirian industri dalam negeri sesuai yang
diamanatkan undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. (Berita Militer
Indonesia/news:2014).
Kemandirian memproduksi sistem persenjataan mutlak dibutuhkan negara dalam
perkembangan alutsista, bagi suatu negara untuk mengamankan dan mempertahankan
kedaulatan dari berbagai ancaman, pemanfaatan produksi dalam negeri tidak kalah kualitasnya
dengan produk industri dari luar, dapat desain sendiri dan dibangun seluruhnya oleh putra-putri
bangsa dalam pemenuhan memoderinisasi sistem persenjataan yang ada khusus pada industri
perkapalan
Perkembangan industri perkapalan pada era sekarang sangat meningkat dan berkembang
mengikuti perkembangan yang ada. Terlebih lagi dalam perusahaan manufaktur. Setiap
perusahaan yang ada selalu melakukan perbaikan – perbaikan untuk proses produksi agar terus
berjalan dengan lancar. Perusahaan berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen agar tidak
kehilangan konsumen. Peningkatan terus dilakukan dengan baik pada produksi hingga
pelayanan lainnya. Peningkatan dan penjadwalan produksi yang baik dalam setiap kali produksi.
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Proses produksi yang efektif dan efisien adalah sesuatu yang ingin dicapai setiap perusahaan
manufaktur saat ini. Biaya, mutu dan waktu menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah
produksi . Pada manajemen proyek, 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 aktivitas yang membangun proyek secara keseluruhan. Penjadwalan
sendiri harus disusun secara sistematis dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan
efisien agar tujuan proyek bisa tercapai secara optimal. Pemecahan masalah penjadwalan yang
baik dari suatu proyek merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan proyek
untuk selesai tepat pada waktunya yang merupakan tujuan pokok, baik bagi kontraktor maupun
pemiliknya. Riza Arifudin (2012).
Tahap perencanaan proyek kendala yang sering dihadapi adalah pada saat menentukan
waktu penyelesaian aktivitas suatu proyek. Proyek disini sering mengalami kelebihan waktu
(keterlambatan) dan biaya yang diinginkan oleh owner (pemilik) tidak sesuai kontrak yang sudah
ditandatangani, seharusnya suatu proyek harus diselesaikan dengan kontrak yang telah
disepakati antara pemilik dengan pelaksana. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah dengan
mempercepat penyelesaian aktivitas-aktivitas tertentu dengan menggunakan manajemen proyek,
masalah yang timbul pada saat pelaksanaan proyek dapat diatasi dengan adanya menajemen
proyek tersebut. Upaya yang harus ditempuh adalah mempercepat penyelesaian aktivitasaktivitas tertentu dengan salah satu alat atau tools yang bisa digunakan yaitu Project Crashing
Problem. Imam Soeharto (1999:294) keterlambatan penyelesaian aktivitas sebelum waktu
pelaksanaan proyek secara keseluruhan selesai. Pada Project Crashing Problem atau yang
disebut analisa waktu dan biaya yang berkenaan dengan trade-off antara mempersingkat waktu
penyelesaian aktivitas dengan konsekuensinya, akan terjadi kenaikan biaya langsung dan
penurunan biaya tidak langsung namun tidak mengorbankan kualitas.
Kementerian Pertahanan telah bekerjasama dengan PT PAL Indonesia (Persero), karena
pemanfaatan produksi dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan produk industri dari luar
dengan menggunakan material dalam negeri. Kerjasama itu dalam rangka membangun kapal
perang jenis Kapal Cepat Rudal-60 meter. (Viva.co.id/news:2014)
2.

Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian menguraikan langkah-langkah yang terencana dan sistematis yang
dilaksanakan agar proses pengerjaan penelitian dapat terstruktur dan dapat mencapai tujuan
yang ditetapkan sebelumnya dengan baik. Dalam penelitian ini kegiatan dibagi dalam beberapa
tahap yaitu tahap identifikasi masalah, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisa
dan pembahasan serta tahap kesimpulan dan saran. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
2.1

Identifikasi Masalah
Menentukan permasalahan yang akan dibahas yaitu penyusunan jadwal waktu yang
merupakan salah satu masalah yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan proyek
pemasangan Instalasi Listrik dan Navkom pada pembuatan Kapal Cepat Rudal-60 dimana
pelaksanaan proyek ini dilaksanakan oleh PT PAL Indonesia (Persero) . Latar belakang menjadi
dasar dalam perumusan masalah agar penelitian ini dapat menjadi lebih fokus dan terarah
sehingga pemecahan masalah dapat dilakukan lebih baik.
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2.2

Pengumpulan Data
Pada tahapan berikut ini memasukkan data proyek pemasangan Instalasi Listrik dan
Navkom pada kapal. Data-data proyek yang akan diperoleh tersebut meliputi struktur organisasi
perusahaan tersebut, data waktu proses pelaksanaan proyek, jumlah karyawan yang terlibat
serta pembiayaan, penggunaan material dan biaya serta sumber daya lain yang dibutuhkan.
2.3

Pengolahan Data
Hasil pengumpulan data, diolah berdasarkan dengan metode yang digunakan, dalam
penelitian ini metode yang digunakan metode Critical Path Methode (CPM) serta perhitungan
biaya proyek yang akan dikeluarkan baik kondisi awal dan percepatan sehingga menghasilkan
keuntungan yang diperoleh, berikut dapat dilihat pada gambar 3.2 Flow Chart Pengolahan Data
Metode CPM langkah-langkah dalam pengolahan data.
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2.4

Tahap Analisa data
Berikut tahap analisa data, dengan melakukan beberapa analisis terhadap hasil penelitian
yang diperoleh dan memberikan pembahasan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan
maka didapat beberapa data dari hasil analisis diantaranya adalah:
a.
Analisis jalur kritis yang terjadi pada proyek
b.
Analisis pertambahan biaya saat waktu proses dipercepat.
c.
Analisis pada keuntungan perusahaan.
2.5

Tahap Penarikan kesimpulan dan Saran
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dimana dilakukan penarikan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan akan menajawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan diawal berdasarkan hasil
penelitina ini. Sedangkan saran akan memberikan masukan untuk penelitian.
3.

Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pada bagian ini akan disampaikan mengenai pengumpulan data yang kemudian hasilnya
akan diolah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
3.1

Deskripsi dan Durasi Pekerjaan
Perencanaan adalah penentuan syarat terhadap sumber–sumber proyek urutan
penggunaan dalam berbagai operasi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang
diinginkan. Namun perencanaan tidak lengkap bila disertai faktor waktu tapi waktu hendaknya
fleksibel terhadap pertimbangan financial, sosial dan faktor lain dalam perencanaan. Sedangkan
hubungan keterkaitan antara kegiatan dan durasi, tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel-tabel
dibawah ini:
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Tabel 3.1 Uraian kegiatan, Aktivitas Pendahulu, Durasi Kegiatan

3.2

Biaya Proyek
Perkiraan biaya proyek memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan suatu
proyek dengan penyelenggaraan kegiatan proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian akan dihitung dalam nilai uang. Maka pengalaman dan ketelitian akan sangat
penting dalam perhitungan penyusunan perkiraan biaya proyek (Soeharto, 1997). Ada beberapa
jenis biaya yang berhubungan dengan pembiayaan suatu proyek konstruksi yaitu jenis biaya
langsung (Direct Cost) dan biaya tak langsung (Indirect Cost).
3.3

Biaya Langsung (DirectCost)
Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dilapangan. Biaya langsung dapat diperoleh dengan mengalikan
volume/kuantitas suatu pekerjaan dengan harga satuan (unit cost) pekerjaan tersebut. Harga
satuan pekerjaan tersebut terdiri atas harga bahan, upah buruh, dan biaya peralatan. Pada Tabel
4.2 daftar harga material/komponen yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan
pekerjaan perakitan dan pemasangan Instalasi Listrik dan Navkom pada Kapal Cepat Rudal-60.
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Tabel 3.2 Daftar Harga Material pada Instalasi Listrik dan Navkom

Sedangkan yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang
langsung berhubungan dengan kegiatan atau langsung bekerja di lapangan. Tabel 4.3
menyajikan daftar upah tenaga kerja perhari untuk jam normal.
Tabel 3.3 Upah/Gaji Tenaga Kerja/Hari
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Upah lembur dihitung tiap hari kerja yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan pada tiap
pekerja.Pekerjaan lembur dapat diadakan suatu waktu apabila memang diperlukan, seperti untuk
mengejar waktu penyelesaian proyek apabila terjadi kemunduran. Jam lembur dilakukan 2 jam
setiap harinya setelah jam bekerja normal. Berikut Tabel 4.4 memberikan biaya upah lembur
perhari tiap jabatan pekerja:
Tabel 3.4 Upah Lembur Perhari

Dalam sehari ada 8 jam kerja normal, yaitu 08.00–12.00 WIB, jam 13.00–17.00 WIB dan 1
jam istirahat. Apabila diadakan kerja lembur sehari maksimal 3 jam, yaitu mulai jam 17.00–20.00
WIB. Dalam 1 minggu ada 5 hari kerja, hari sabtu dan minggu libur, untuk hitungan pembayaran
lembur 1/173 x Upah Gaji Pokok = Tarif, ini sesusai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 11, apabila ada karyawan yang masuk dalam hari tersebut
maka dinyatakan lembur selama 6 jam dimulai dari jam pertama, kecuali karyawan yang all-in.
3.4

Biaya Tak Langsung (Indirect Cost)
Biaya tak langsung dapat dinyatakan keterikatannya dalam kegiatan antara lain eksploitasi
peralatan dan mesin, pengeluaran supervisor, administrasi lapangan, biaya pengawasan dan
lain–lain. (Soeharto ; 1997) biaya yang termasuk biaya tak langsung adalah:
a.
Biaya yang termasuk dalam overhead adalah komponen biaya meliputi pengeluaran
operasi perusahaan yang dibebankan pada proyek.
b.
Biaya tak terduga (contingencies). Kontingensi adalah cadangan biaya dari suatu
perkiraan biaya atau anggaran untuk dialokasikan pada butir-butir yang belum ditentukan, yang
menurut pengalaman dan statistik menunjukkan selalu diperlukan. Makin jauh proyek berjalan,
makin banyak masukan data dan informasi, sehingga masalah yang belum menentu pun akan
banyak, demikian halnya dengan kontingensi. Pada umumnya biaya ini diperlukan antara 0,5%5% dari total proyek.
3.4

Alokasi Tenaga Kerja.
Sistem pengalokasian dan jumlah tenaga kerja tiap aktivitas diperoleh dari perencanaan
awal jadwal proyek yang dibuat oleh Devisi Kapal Perang, PT. PAL (Persero) Indonesia pada
proyek Pemasangan dan perakitan Instalasi Listrik dan Navkom untuk KRI Kapal Cepat Rudal-60
ini. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang sudah dialokasikan telah ditetapkan sebelum proyek
tersebut dilaksanakan. Alokasi tenaga kerja pada pemasangan dan perakitan Instalasi Listrik dan
Navkom untuk KRI Kapal Cepat Rudal-60 proyek selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel
dibawah ini yang dimulai pada tahap design, material input/inspeksi dan pekerjaan
penginstalasian.
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Tabel 3.5 Alokasi Tenaga Kerja Awal .

3.5

Pengolahan Data
Penelitian ini diasumsikan dalam pengerjaanya, mengerjakan tiga bagian pekerjaan yaitu
design, material input/inspeksi dan pemasangan jaringan listrik dan navkom pada Kapal Cepat
Rudal-60, pemecahan masalah penjadwalan pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan terdiri
dari dua kondisi yang digunakan yaitu;
a.
Kondisi awal; Kondisi awal ini dilaksanakan dengan waktu penyelesaian proyek yang
dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan selama hari kalender.
b.
Kondisi percepatan; Kondisi percepatan merupakan kondisi usulan pelaksanaan proyek
alur percepatan menjadi lebih singkat setelah diketahui jika jaringan kritis dari jaringan kerja awal
yang sudah terbentuk.
3.6 Penjadwalan Pelaksaanan Kondisi Awal
a.
Network Diagram; merupakan suatu gambar jaringan yang digunakan perencana dalam
penyelenggaraan proyek yang memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang
digambarkan dalam sebuah jaringan (network). Dalam jaringan tersebut dapat dilihat
ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dapat dilihat pada Gambar 3.2
Network Diagram Kondisi Awal Pemasangan Jaringan Listrik dan Navkom.
b.
Gantt Chart: menggambarkan informasi tentang ruang lingkup tugas awal yang harus
diselesaikan sebagai syarat penyelesaian tugas berikutnya. Untuk proses pengolahannya maka
data yang diperhatikan adalah waktu lamanya tiap kegiatan dan ketergantungan antar aktivitas.
Gantt Chart kondisi awal dari kegiatan proyek dapat dilihat pada Gambar 3.3 Gantt Chart Kondisi
Awal Pemasangan Jaringan Listrik dan Navkom.
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3.7

Perhitungan Waktu Proyek dengan Metode CPM
a.
Perhitungan Maju (Foward Computation) perhitungan dapat dilaksanakan dengan
menggunakan persamaan dengan rumus:
ES(i,j) = TE(j) =0
EF(i,j) = ES(i,j)+ t(i,j) =TE(i) + t(i,j)
(2.4)
Dimana :
ES= Saat tercepat dimulainya aktivitas
TE = Saat tercepat terjadinya event
EF= Saat tercepat diselesaikannya aktivitas
t = Waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas
(i) = Kejadian awal
(j) = Kejadian tujuan
b.
Perhitungan Mundur (Backward Computation) perhitungan dapat dilaksanakan
dengan menggunakan persamaan dengan rumus:
LS = LF- t
(2.9)
LF(i,j) = TL dimana TL=TE
(2.10)
Maka :
LS(i,j) = TL(j)-t(i,j)
(2.11)
Dimana :
LS = Saat paling lambat dimulainya aktivitas
LF = Saat paling lambat diselesaikannya aktivitas
TL = Saat paling lambat terjadinya event
t = Waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas
(i) = Kejadian awal
(j) = Kejadian akhir
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3.8 Penentuan Jalur Kritis
a.
Total Float : dihitung dengan cara mencari selisih antara saat paling lambat dimulainya
aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas dihitung dengan persamaan :
Rumus :
S = LS – ES
(2.12)
Dimana :
S = Total float
LS = Saat paling lambat dimulainya aktivitas
ES = Saat tercepat dimulainya aktivitas.
Pada gambar dibawah ini dapat dilihat jalur kritis pada jaringan CPM kondisi awal

3.10 Biaya Tenaga Kerja Peraktifitas Melaksanakan perhitungan biaya tenaga kerja
dibutuhkan data seperti durasi kegiatan, upah tenaga kerja perhari, jumlah dan alokasi tenaga
kerja peraktifitas atau kegiatan. Secara perhitungan biaya tenaga kerja pada kondisi awal ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
Durasi Kegiatan (hari) x Upah atau Gaji Pekerja x Jumlah Pekerja
Untuk lebih lengkapnya, perhitungan biaya tenaga kerja pada kondisi awal ini dapat
dihitung dengan memperhatikan durasi kegiatan, upah sesuai dengan jabatan pekerja dan
jumlah tenaga kerjanya
Hasil dari perhitungan biaya tenaga kerja peraktifitas diatas dapat dituangkan dalam
bentuk tabel, dapat dilihat pada Tabel 3.9 Biaya Tenaga Kerja Peraktifitas Pada Kondisi Awal
Tabel 3.9 Biaya Tenaga Kerja Peraktifitas Pada Kondisi Awal
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3.11 Penjadwalan Kondisi Usulan atau Percepatan Kondisi awal proyek dapat selesai
dalam kurun waktu 683 hari dengan biaya Rp 1.963.108.000,- Dalam kondisi usulan ini akan
digunakan crash program untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek. Crash program pada
penelitian ini dilakukan dengan memberlakukan jam lembur, sedangkan crash program yang
digunakan adalah crash program dengan batasan waktu maksimal yaitu penyelesaian proyek
dengan batasan waktu maksimal yang ditetapkan oleh pemilik proyek. Karena keterlambatan
pelaksanaan proyek maka diusulkan suatu penjadwalan dengan melakukan percepatan waktu
penyelesaian proyek menjadi lebih singkat yaitu 550 hari. Adapun pemberlakuan kerja lembur
untuk aktifitas proyek yang dapat dilihat pada Tabel 3.10. Adapun asumsi–asumsi yang
digunakan dalam crash program antara lain adalah :
a.
Kegiatan yang dilaksanakan dapat dipotong atau dipercepat pelaksanaannya.
b.
Dengan adanya jumlah sumber daya yang tersedia tidak merupakan suatu kendala dalam
pelaksaan proyek.
c.
Jika dalam penyelesaian proyek diinginkan waktu penyelesain lebih cepat dengan lingkup
yang sama, maka kebutuhan sumber daya akan bertambah.
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Tabel 3.10 Durasi Pekerjaan dari Percepatan

Diagram dibawah merupakan diagram waktu pekerjaan dipercepat
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3.12 Perhitungan Jalur Kritis Kondisi Percepatan

Hasil dari perhitungan biaya tenaga kerja peraktifitas yang dipercepat dapat dicari slope
aktifitas yang berguna mengetahui perbandingan untuk memilih aktifitas kritis mana yang akan
diperpendek, semakin kecil biaya untuk memperpendek priode waktu dari aktivitas tersebut,
demikian sebaliknya. Biaya perunit waktu atau slope untuk sembarang aktivitas dihitung dengan:
Tabel 3.14 Tambulasi Biaya Normal, Dipercepat dan
Slope Biaya
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Tabel 4.15 Durasi Aktivitas, Biaya Proyek Kondisi Awal dan Dipercepat

3.13 Perubahan Biaya Tenaga Kerja dan Analisa Ekonomi Proyek Perubahan
Biaya
Tenaga Kerja : Setelah mengalami Crash Program maka terdapat perubahan biaya/upah tenaga
kerja dikarenakan adanya kerja lembur atau percepatan durasi pekerjaan sebesar
Rp.2.075.214.406 – Rp.1.963.108.000 = Rp.112.106.406 dengan adanya percepatan
penyelesaian proyek tersebut adanya peningkatan biaya yang terjadi yaitu sebesar Rp.
112.106.406 selama 550 hari atau sekitar Rp.203.829 perhari.
Analisa Ekonomi Proyek : Data–data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa ekonomi
proyek untuk kedua kondisi data biaya langsung, biaya tidak langsung dan nilai proyek.
1.
Biaya Bahan Baku
Untuk mengetahui biaya bahan baku atau material yang disebut dengan biaya langsung
dapat dilihat pada data–data seperti harga material proyek Tabel 4.2 untuk perincian perhitungan
biaya bahan baku atau material langsung yakni Rp.15.190.022.609
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2.

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Perhitungan biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari total biaya untuk upah pada Tabel
4.15 durasi aktivitas, biaya tenaga kerja proyek kondisi awal dan dipercepat adapun kondisi total
biaya langsung kedua kondisi adalah :
a.
Total biaya tenaga kerja langsung pada kondisi awal/normal Rp.1.963.108.000
b.
Total biaya tenaga kerja langsung pada kondisi percepatan Rp. 2.075.214.406
Perbedaan biaya tenaga kerja langsung pada kondisi awal/ normal dengan kondisi
percepatan terdapat selisih sekitar Rp. 112.106.406
Untuk biaya tenaga kerja langsung pada kondisi percepatan mengalami perubahan biaya.
Adanya penambahan biaya disebabkan karena adanya penambahan biaya tenaga kerja lembur.
Sehingga hal ini merupakan konsekuensi diadakan percepatan dengan kerja lembur yang
dikarenakan keterlambatan pelaksanaan proyek waktu awal.
3.
Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung yang terdapat pada proyek pemasangan instalasi listrik dan navkom
ini antara lain adalah menyangkut biaya pemeliharaan fasilitas, pengadaan barang administrasi
dan inspeksi lapangan, besarnya biaya tidak langsung ini adalah 5% dari total biaya tenaga kerja
langsung dan biaya kelangsungan besarnya biaya tak langsung adalah.
a.
Biaya tak langsung kondisi awal dengan waktu bekerja 683 hari :
Rp. 857.656.530,45
Rp. 857.656.530,45
b.
Biaya tak langsung kondisi percepatan dengan waktu bekerja 550 hari: Rp.
863.261.850,75
Dari perhitungan di atas bahwa biaya tak langsung proyek untuk kondisi percepatan
Rp.863.261.850,75 lebih besar dibandingkan dengan biaya tak langsung untuk kondisi awal
Rp.857.656.530,45 hal ini dikarenakan perusahaan harus memberi biaya additional (tambahan
biaya) kepada karyawan.
a.
Kondisi awal dengan waktu bekerja 683 hari ;
Total biaya proyek I
Rp. 18.110.787.139,45
b.
Kondisi percepat dengan waktu bekerja 550 hari;
Total biaya proyek II
Rp 18.128.498.865,00
Untuk nilai proyek yang pemasangan instalasi listrik dan navkom senilai Rp
18.957.000.000,-. Dari kondisi awal pengerjaan 683 memungkinkan terjadi potensial cost yaitu
penalty yang diberikan oleh client dimana penalty diberikan jika terjadi keterlambatan pengerjaan
dari waktu yang sudah ditentukan di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) 550 hari kerja untuk
pengerjaan instalasi tersebut, besar penalty yang disepakati oleh perusahan dan client 10% dari
nilai proyek.Sementara dengan kondisi percepatan yang mana lebih cepat 133 hari maka potensi
keterlambatan dikatakan 0. Akibatnya potensi kerugian serta keuntungan kondisi awal dan
kondisi percepatan dapat dihitung sebagai berikut
Kondisi Awal
= Kontrak Proyek – Proyek I – Penalty 10%=
Rp18.957.000.000 - Rp18.110.787.139,45 - Rp.1.895.700.000
= Rp.- 1,049.487.139,45
Kondisi Percepatan
= Kontrak Proyek – Proyek II
=Rp.18.957.000.000-Rp.18.128.498.865,00
= Rp 828.501.135,00
Dari perhitungan diatas terlihat bahwa keuntungan menggunakan percepatan terhindar
dari penalty client yang dimana nilainya cukup significant yakni sebesar Rp 828.501.135,00 dan
ditambah dengan kerugian 1.049.487.139 yang mana hal tersebut dapat mengurangi
berkurangnya kepuasan client dan meruginya perusahaan.
4.1

Analisa Critical Path Method (CPM) Kondisi Awal
Kondisi awal pada pelaksanaan proyek memerlukan waktu 683 hari untuk pengerjaan
pemasangan instalasi, dari perhitungan maju dan mundur seperti pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7
terdapat 16 kegiatan kitis yaitu suatu kegiatan dengan tabel float = 0 dan ini berarti kegiatan
tersebut harus dilakukan dan tidak bisa ditunda, dan apabila terjadi penundaan atau
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keterlambatan pada kegiatan kritis tersebut maka waktu penyelesaian proyek akan tertunda pula.
Proses-proses tersebut menjadi kritis karena satu proses dengan yang lainnya saling
ketergantungan dan ada keterkaitan. Pada penentuan jalur kritis apabila pada prosesnya
memiliki dua pendahulu maka proses yang bernilai besarlah yang dipilih, begitu juga sebaliknya
untuk menentukan perhitungan mundur apabila pada perhitungan mundur ada dua atau lebih
pendahulu maka proses produksi yang terkecil yang akan dipilih.
4.2

Analisa Critical Path Method (CPM) Kondisi Percepat
Untuk kondisi percepatan, waktu penyelesaian selama 550 hari (terjadi total percepatan
133) hari dengan 16 lintasan kritis yang sama. Dalam percepatan waktu proses dilakukan
berdasarkan keadaan dilapangan dengan cara observasi lapangan dengan cara menambahkan
jam lembur bagi tiap-tiap proses yang harus didahulukan. 16 item pekerjaan yang termasuk
dalam jalur kritis dengan waktu lembur dengan perhitungan : Durasi Kegiatan (hari) x Upah atau
Gaji Pekerja x Jumlah Pekerja hasil hitungan dapat dilihat pada Tabel 3.14.
4.3

Analisa Biaya Bahan Langsung
Pada tabel 3.2 diketahui biaya bahan langsung adalah Rp 15.190.022.609 yang meliputi
harga material dan bahan–bahan pembantu proses untuk pemasangan instalasi listrik dan
navkom pada kapal KCR-60, nilai tersebut di dapat dari semua penjumlahan harga material.
4.4

Analisa Upah Tenaga Kerja Langsung.
Tenaga kerja dibayar per-harinya jabatan masing –masing. Sedangkan upah lembur
dihitung tiap hari kerja yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan masing–masing pekerja.
Pekerjaan lembur dapat diadakan suatu waktu apabila memang diperlukan, seperti untuk
mengejar waktu penyelesaian proyek apabila terjadi kemunduran. Jam lembur dilakukan 2 jam
setiap harinya setelah jam bekerja normal. Upah tenaga kerja digunakan untuk mengukur nilai
ekonomi proyek. Pembagian gaji dilakukan setiap akhir bulan yaitu pada tanggal 30/31. Dalam
sehari ada 8 jam kerja normal, yaitu jam 08.00–12.00 WIB, jam 13.00–17.00 WIB dan 1 jam
istirahat.
4.5

Analisa Biaya Tak Langsung
Biaya tak langsung dapat dinyatakan keterikatannya dalam kegiatan proyek, antara lain
peralatan dan mesin, administrasi lapangan, biaya pengawasan dan lain–lain. Besarnya biaya
tak langsung adalah 5% dari total biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung yaitu
Rp.1.963.108.000 pada kondisi awal dan Rp. 2.075.214.406 pada kondisi percepatan.
4.6

Analisa Tenaga Kerja Peraktifitas.
Pada kondisi awal biaya tenaga peraktivitas dengan deskripsi pada pekerjaan
Drawing/Design dilakukan oleh 1 orang Kabeng dengan biaya Rp.360.000 perhari, 1 orang
Leader Group dengan biaya Rp.274.000 perhari dan 4 orang Teknisi dengan biaya @
Rp.274.000 perhari, untuk Drawing/Desing pada kondisi awal membutuhkan waktu 160 hari, total
biaya tenaga kerja peraktifitas Rp.246.720.000, untuk lebih jelas biaya perkativitas setiap
pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.9 Biaya Tenaga Kerja Peraktivitas Pada Kondisi Awal.
4.7

Analisa Aktivitas yang dapat dipersingkat.
Pada perbaikan ini dilakukan percepatan pada kegiatan tertentu yang nantinya
menghasilkan network diagram dengan jumlah waktu yang baru untuk proses pengerjaan
pemasangan instalasi listrik dan navkom, waktu proses dipercepat selama 133 hari. Dalam hal ini
proses–proses yang dipercepat dengan deskripsi pekerjaan Drawing/Design yang pada awalnya
dikerjakan 160 hari, setelah percepatan proses pengerjaan dapat dilaksanakan dengan waktu
100 hari, pada proses aktivitas kegiatan pekerjaan lainnya dapat lihat pada Tabel 4.15 Durasi
Aktivitas, Biaya proyek Kondisi Awal dan Kondisi Dipercepat.
5.1

Kesimpulan
Dari uraian pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:
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a.
Aktivitas kritis pada kondisi awal dengan waktu 683 hari untuk kondisi percepatan waktu
penyelesaian selama 550 hari (total percepatan 133 hari) dengan 16 lintasan kritis yang
mencakup 34 aktivitas pekerjaan yang semua aktivitasnya masuk kelintasan kritis.
b.
Perbedaan waktu pengerjaan pada saat kondisi awal dan kondisi percepatan adalah 133
hari.
c.
Besarnya nilai proyek yang dijalankan sebesar Rp.18.957.000.000 dan apabila mengalami
keterlambatan dalam pengerjaan akan dikenakan biaya penalty 10% yang besar uangnya sekitar
Rp1.895.700.000 dengan demikian mendapatkan perbandingan antara kondisi percepatan lebih
besar keuntungannya dengan nilai sebesar Rp 828.501.135,00 dibandingkan dengan kondisi
awal dimana perusahaan kena penalty akibat keterlambatan pekerjaan dan mengalami kerugian
sebesar Rp.- 1,049.487.139,45
5.2 Saran
a.
Sebaiknya perusahaan lebih disiplin dalam melaksanakan penjadwalan suatu proyek,
karena penjadwalan yang baik akan memberikan berbagai keuntungan baik dari segi financial
maupun segi mutu.
b.
Perusahaan hendaknya mengadakan pengawasan yang ketat pada aktivitas-aktivitas
yang kritis, karena apabila dalam aktivitas ini mengalamiketerlambatan pelaksanaan maka akan
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan.
c.
Keputusan pelaksanaan kerja lembur hendaknya sudah diperhitungkan sebelum
menyusun penjadwalan dan melaksanakan suatu proyek. Hal ini merupakan antisipasi adanya
keterlambatan penyelesaian proyek yang sudah disepakati kedua pihak. Pelaksanaan kerja
lembur sedapat mungkin dilaksanakan dengan pengawasan yang baik pula. Umumnya pada
kerja lembur akan mengalami penurunan produktivitas dari pekerja yang secara langsung
maupun tidak berpengaruh pada kualitas/mutu dari proyek.
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