
MANAJEMEN PROYEK RANTAI KRITIS 

Oleh 

Ir. Sugiyanto, M. MT 

Cipta Media Nusantara 

2021 



 

 

MANAJEMEN PROYEK RANTAI KRITIS 

Penulis  : Ir. Sugiyanto, M. MT 

Editor  : Maharani Dewi 

Layout : Musliman 

Cover  : Ahmad Zaini 

 

 

 

 

 

Diterbitkan dan Dicetak Oleh: 

Cipta Media Nusantara (CMN), 2021 

Anggota IKAPI: 270/JTI/2021 

Alamat : Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya 

Email : ciptapublishing@gmail.com  

Web  : www.ciptapublishing.com  

ISBN : 978-623-5647-05-0  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cetakan Pertama: Oktober 2021 

 

Copyright © 2021 Cipta Media Nusantara  

Ketentuan Pidana Pasal 112-119  

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 

mailto:ciptapublishing@gmail.com
http://www.ciptapublishing.com/


Kata Pengantar 

[iii] 

Kata Pengantar  
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan karunia-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku 

ini. Buku manajemen proyek rantai kritis ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru bagi para pihak yang konsen di 

bidang penjadwalan proyek, melalui buku ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang berguna dan menjadi nilai tambah. 

Pada buku ini juga dilengkapi studi kasus dalam penerapannya 

sehingga bagi mahasiswa yang sedang dalam penyelesaian 

tugas akhir dapat menjadi literatur tentang kasus-kasus 

manajemen dalam penjadwalan proyek konstruksi. 

Dalam penyusunan buku ini tak lupa kami sampaikan terima 

kasih kepada para pihak yang turut pula berperan membantu, 

yaitu: 

1. Pejabat Rektorat Universitas Sunan Bonang, baik Rektor, 
Pembantu Rektor dan lainnya. 

2. Dekan Fakultas Teknik beserta Kaprodinya. 

3. Saudara Khairul Insan mahasiswa Fakultas Teknik 
Amgkatan tahun 2016. 

4. Penerbit Cipta Media Nusantara Nomer Ikapi 270/JTI/2021. 

5. Seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 

Kami menyadari, isi buku ini masih jauh dari kata sempurna 

dan untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun. 

 

   Tuban, 24 September 2021 

 

                                                                                           Penulis 



 

 

 



Daftar Isi 

[v] 

Daftar Isi 
 

Kata Pengantar.................................................................... iii 

Daftar Isi ................................................................................ v 

Daftar Tabel  ....................................................................... vii 

Daftar Gambar .................................................................  viii 

Bab I pendahuluan ...............................................................  1 

Bab II Sejarah Dan Metode Manajemen Proyek Rantai  

Kritis ......................................................................................  7  

A. Metode CCPM ..............................................................  11 

B. Metode CCPM Versus Manajemen Proyek Tradisional 14 

C. Durasi Tugas dan Batas Aman (Safety Margin) ...........  21 

D. Penggunaan Buffer dalam Pengerjaan Proyek ............... 22 

E. Aplikasi Bantu dalam Mengerjakan Critical Chain Project 

Management ..................................................................  25 

Bab III Penjadwalan Proyek Dengan Menggunakan 

Manajemen Proyek Rantai Kritis ...................................... 27 

A. Perencanaan dan Penjadwalan Proyek ........................... 27 

1. Pengertian Perencanaan Proyek ................................... 27 

2. Pengertian Penjadwalan Proyek ................................... 29 

3. Bakuan Proses Penjadwalan ......................................... 29 

B. Metode Penjadwalan dan Pengendalian ......................... 33 

1. Work Breakdown Structure (WBS) ............................. 34 

2. Metode Daigram Batang .............................................. 37 

3. Diagram Jaringan ......................................................... 37 

C. Critical Chain Project Management ............................... 39 

1. Latar Belakang CCPM  ................................................ 39 



Daftar Isi 

[vi] 

2. Pengertian CCPM ......................................................... 40 

3. Estimasi Waktu Pengaman ........................................... 43 

4. Student`s Syndrome ..................................................... 48 

5. Parkinson`s Law ........................................................... 50 

6. Multitasking ................................................................. 50 

7. Manajemen Buffer ........................................................ 54 

8. Metode Pengukuran Buffer .......................................... 61 

Bab IV Studi Kasus Manajemen Proyek Rantai Kritis... 63 

A. Data Umum Proyek .......................................................... 63 

B. Penjadwalan Menggunakan Metode CCPM .................... 64 

C. Menghitung Jumlah Pekerja dengan Menghilangkan Safety 

Time dan Multitasking ...................................................... 85 

D. Memasukkan Feeding Buffer ........................................... 87 

E. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung ..................... 96 

F. Analisa Buffer Management ........................................... 102 

Daftar Pustaka................................................................... 105 

Tentang Penulis ................................................................. 108 

 



Daftar Tabel 

[vii] 

Daftar Tabel 

 

3.1. Tingkatan kegiatan proyek dalam WBS .......................... 35 

4.1. Waktu dan aktifitas kerja ..................................................... 65 

4.2. Daftar kegiatan proyek .......................................................... 68 

4.3. Perhitungan Maju .................................................................... 70 

4.4. Perhitungan mundur .............................................................. 72 

4.5. Perhitungan total float ........................................................... 75 

4.6. Perhitungan pengurangan durasi kegiatan .................. 76 

4.7. Perhitungan maju penjadwalan CCPM ........................... 79 

4.8. Perhitungan mundur penjadwalan CCPM ..................... 81 

4.9. Perhitungan total float CCPM ............................................. 83 

4.10. Perbandingan penjadwalam manajemen proyek      
rantai kritis dengan penjadwalan konvensional ..... 84 

4.11. Data jumlah pekerja untuk masing-masing kegiatan      
 ....................................................................................................... 85 

4.12. Perhitungan buffer ............................................................... 88 

4.13. Feeding buffer jalur non kritis A-B-C-D-E-F-G-H-I-J                

-K. ................................................................................................. 91 

4.14. Feeding buffer jalur non kritis A-B-C-L-M ................. 92 

4.15. Feeding buffer jalur non kritis A-B-C-N-O ................. 92 

4.16. Feeding buffer jalur non kritis A-B-C-P-Q .................. 93 

4.17. Feeding buffer jalur non kritis A-B-C-V ....................... 94 

4.18 Summary perhitungan feeding buffer ......................... 94 

4.19. Perhitungan project buffer ............................................... 95 

4.20. Daftar tenaga kerja dan upah .......................................... 96 

4.21. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung .................. 97 

4.22. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung ................ 100 

4.23. Perhitungan durasi dan biaya tenaga kerja langsung 
penjadwalan CPM dan CCPM ......................................... 102 

4.24. Prosentase pemakaian durasi project bujjer .......... 103 



Daftar Gambar 

[viii] 

Daftar Gambar 

 

3.1. Time project management ................................................... 30 

3.2. WBS untuk rumah tinggal .................................................... 34 

3.3. Integrasi WBS dan OBS .......................................................... 36 

3.4. Contoh activity on arrow (AOA) ........................................ 38 

3.5. Contoh activity on node (AON) .......................................... 39 

3.6. Hiden safety dalam estimasi ................................................ 43 

3.7. Estimasi variasi pekerjaan ................................................... 44 

3.8. Pengembangan dari waktu yang dijanjikan ................. 45 

3.9. Perbedaan waktu pengaman pada tiga proyek ........... 47 

3.10. Hilangnya waktu pengaman pekerjaan akibat       
student`s syndrome ............................................................. 49 

3.11. Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek ................ 50 

3.12. Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek dengan 
multitasking ............................................................................. 52 

3.13. Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek tanpa 
multitasking ............................................................................. 53 

3.14. Keuntungan yang diperoleh dengan tidak    
menggunakan multitasking sumber daya .................. 54 

3.15. Penempatan feeding buffer dan project buffer ........ 57 

3.16. Penetrasi buffer dengan menyediakan pengukuran 
dengan control critical chain project management 59 

3.17. Perhitungan konsumsi buffer .......................................... 60 

3.18. Contoh perhitungan buffer dengan metode cut and   
paste ............................................................................................ 61 

4.1.   Perhitungan daerah penggunaan buffer ................... 103 

 



Manajemen Proyek Rantai Kritis 

[1] 

 

SATU 

PENDAHULUAN 

 

Dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang dicapai 

hingga sekarang, kebutuhan akan fasilitas penunjang untuk 

berbagai kepentingan manusia juga akan semakin meningkat, 

bervariasi dan semakin kompleks. Kebutuhan akan fasilitas 

penunjang dapat berwujud sarana gedung perkantoran, 

perumahan, perhotelan, konstruksi jalan, bendungan dan 

irigasi, rumah sakit, bandara, supermarket dan mall serta 

infrastruktur lainnya. Dalam rangka untuk bisa terealisasinya 

infrastruktur-infrastruktur tersebut, disamping membutuhkan 

anggaran, juga memerlukan manajemen pengelolaan waktu 

serta mutu yang tepat sehingga terwujudnya infrastruktur 

dapat diterima user (pengguna) dengan baik. Pada kasus lain, 

kontraktor sebagai unsur pelaksana proyek harus mampu 

menterjemahkan dengan cukup baik dan teliti berbagai 

kebutuhan user sehingga akan terjadi keseimbangan pe-

menuhan masing-masing kepentingan yang berbeda. User 

menginginkan dengan biaya anggaran yang telah disediakan 

akan mendapatkan hasil obyek bangunan/fasilitas yang optimal 

sesuai dengan spesifikasi dan jadwal waktu yang telah 

ditentukan. Adapun kontraktor selaku pelaksana, selalu 

menginginkan adanya keuntungan (profit) dari kegiatan proyek 

yang dikerjakannya dengan membutuhkan biaya yang hemat 

(cost underrun) dan waktu penyelesaian yang lebih cepat dari 

jadwal (schedule underrun). 

Perencanaan dan penjadwalan dalam pelaksanaan suatu 

proyek merupakan bagian penting untuk menentukan ke-

berhasilan suatu proyek secara keseluruhan. Masalah yang 
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sering dihadapi dalam suatu proyek adalah terjadinya 

ketidaksesuaian antara rencana awal dengan realisasi yang ada 

dalam pelaksanaan proyek, sehingga seberapa baik sekalipun 

perencanaan awal tidak menutup kemungkinan terjadi 

perubahan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian. 

Keterlambatan merupakan dampak dari kombinasi keter-

gantungan karena sifat proyek peka terhadap perubahan 

spesifik, sehingga hanya dengan perencanaan saja belum cukup 

untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu. 

Dalam kaitannya dengan aplikasi manajemen kontruksi pada 

suatu proyek; maka perencanaan, pelaksanaan serta 

pengendalian jasa kontruksi dapat diatur sesuai dengan 

sumber daya yang ada. Oleh karenanya dalam pengelolaan 

sumber daya dalam suatu kontruksi dituntut untuk mampu 

bersaing dan dapat melaksanakan proyek secara tepat waktu 

(on schedule), tepat anggaran (on budgeted) dan lancar sesuai 

spesifikasi pekerjaan (on specification). Proyek kontruksi 

memiliki karakteristik unik, membutuhkan sumber daya, 

memiliki batas waktu kapan saat dimulai dan kapan saat harus 

selesai serta dalam wadah organisasi untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran proyek. Disamping itu, pada kenyataannya 

suatu proyek konstruksi sangat jarang terjadi berulang pada 

suatu proyek yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi-

kondisi yang mempengaruhi proses suatu proyek kontruksi 

berbeda satu sama lain. Kondisi alam seperti letak geografi, 

curah hujan, rawan gempa dan keadaan tanah, merupakan 

faktor yang turut mempengaruhi keunikan suatu proyek 

kontruksi. 

Pembuatan rencana kerja merupakan salah satu dari langkah 

awal perencanaan. Perencanaan dibuat untuk mencapai 

efektifitas dan efesiensi yang tinggi dari sumber daya yang akan 

digunakan selama pelaksanaan proyek kontruksi. Sumber daya 
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yang direncanakan adalah meliputi tenaga kerja (man), 

peralatan (machine), bahan (material), dan uang (money). 

Sumber daya ini harus direncanakan seefisien dan seefektif 

mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang sesuai dengan 

anggaran (hemat anggaran), memenuhi target mutu dan batas 

waktu yang direncanakan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam 

pelaksanaan suatu proyek kadang jarang ditemui suatu proyek 

yang berjalan tepat sesuai dengan yang direncanakan. 

Umumnya mengalami keterlambatan dari yang direncanakan, 

baik waktu maupun kemajuan pekerjaan bila dalam pelaksana-

an proyek tidak ada upaya pengendalian yang baik. Sebaliknya, 

ada juga proyek yang mengalami percepatan dari jadwal awal 

yang direncanakan dan bahkan bisa dicapai biaya anggaran 

lebih hemat dari yang direncanakan karena ada upaya 

pengendalian yang efektif karena setiap ada penyimpangan 

dari rencana ada ruang untuk bisa langsung dikoreksi 

terjadinya penyimpangan tersebut. 

Proyek umumnya bergerak pada bidang rekayasa (engineering), 

pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction),  

dimana jenis-jenis proyek tersebut memiliki kompleksitas mulai 

dari adanya saling ketergantungan antar aktifitas yang ada, fase 

overlaps antar masing-masing aktifitasnya, pemecahan 

(breakdown) aktifitas menjadi aktifitas-aktifitas pekerjaan yang 

lebih detail, kompleksitas struktur organisasi dan ketidak-

pastian dalam akurasi prediksi yang timbul selama masa 

pelaksanaan. Dengan demikian dalam rangka mencapai  

kesuksesan pada pelaksanaan proyek perlu diketahui proses 

yang terjadi didalamnya, dalam arti dengan memahami 

rumitnya proses proyek ini akan membantu menyelesaikan 

masalah kompleksitasnya. 

Manajemen proyek rantai kritis (critical chain project 

management) yang dikembangkan oleh Goldratt pada tahun 
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1997 adalah metode perencanaan dan pengelolaan proyek yang 

menekankan pada sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas-tugas proyek. Manajemen proyek rantai 

kritis didasarkan pada metode dan algoritma yang diturunkan 

dari sebuah theory of constraints.  Metode ini merupakan 

pengembangan dari metode critical path method (CPM),  dimana 

metode penjadwalan ini dianggap memiliki kelemahan salah 

satunya adalah pemberian waktu terlalu lama/panjang karena 

waktu cadangan diletakkan pada setiap aktivitas, sehingga 

sumber daya cenderung untuk menghabiskan waktu yang ada 

(parkinson’s law effects), padahal pekerjaan dapat dilakukan 

lebih cepat dari itu atau bahkan pekerja cenderung melakukan 

pekerjaan dengan sungguh-sungguh pada akhir-akhir batas 

waktu pekerjaan saja. Sebaliknya, dibandingkan dengan metode 

manajemen proyek tradisional, manajemen proyek rantai kritis 

dapat menghemat 30% waktu dan sumber daya yang hilang 

biasanya dihabiskan oleh teknik yang boros seperti multitasking 

yang buruk (khususnya peralihan tugas), sindrom siswa 

(students syndrom), hukum parkinson (Parkinson law), 

penundaan dalam kotrak, dan kurangnya prioritas (tongkat 

estafet). Dalam rencana proyek, rantai kritis adalah urutan 

prioritas dan tugas yang bergantung pada sumber daya yang 

mencegah proyek diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, 

mengingat sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya selalu 

tersedia dalam jumlah tidak terbatas, rantai kritis proyek 

identik dengan metode jalur kritisnya. 

Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman proyek-proyek sebelum-

nya yang sering terjadi, dimana terjadi ketidaksesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa pekerjaan yang overlapping. Untuk menghindari hal 

tersebut dan untuk mendapatkan hasil yang lebih berdaya 

guna, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang kegiatan-

kegiatan dalam proyek dengan menggunakan metode critical 

https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Theory_of_Constraints
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Task_switching_(psychology)
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Student_syndrome
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Parkinson%27s_law
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Project_plan
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&ajax=1&prev=search&client=srp&u=https://en.wiktionary.org/wiki/precedence
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Project
https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-acxjk7j6qcuqfoy-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Critical_path_method
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chain project management (CCPM). Mekanismenya adalah 

metode ini menghilangkan waktu aman (safety time) dan 

menggantinya dengan waktu penyangga (buffer time). 

Penambahan buffer time dengan menggunakan metode cut and 

paste, yaitu menambahkan project buffer separuh durasi rantai 

kritis (critical chain) pada akhir rantai dan meletakan feeding 

buffer dengan separuh durasi aktivitas ke aktivitas pada rantai 

tidak kritis (non critical chain).  

Berdasarkan atas keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 

manajemen proyek rantai kritis dibanding dengan metode 

penjadwalan yang lain (Barchart, LSM, PDM, CPM dan PERT), 

maka metode critical chain project management sangat cocok 

diterapkan pada proyek konstruksi dalam rangka memper-

singkat waktu pelaksanaan proyek dan sekaligus mereduksi 

biaya anggaran yang dibutuhkan oleh proyek khususnya biaya 

tenaga kerja langsung. Adapun untuk anggaran kebutuhan 

bahan/material konstruksi tetap tidak mengalami perubahan 

yang signifikan meskipun dilakukan percepatan penyelesaian 

proyek, 
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DUA 

SEJARAH DAN METODE MANAJEMEN PROYEK RANTAI 

KRITIS (CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT) 

Setiap proyek atau usaha memerlukan seseorang atau sebuah 

organisasi untuk memanajemen tugas-tugas yang berkaitan 

dengan proyek yang akan dikerjakan. Setiap proyek memiliki 

waktu penyelesaian masing-masing, biaya masing-masing, 

sumber daya yang berbeda-beda dan kendala yang berbeda-

beda pula. Critical chain project management (CCPM) menjadi 

salah satu jalan keluar dalam membantu manajemen proyek. 

CCPM adalah turunan dari manajemen CPM (Critical Path 

Management). Critical chain project management atau dikenal 

juga sebagai metode rantai kritis adalah metode perencanaan 

dan pengelolaan proyek yang menekankan pada sumber daya 

manusia (SDM) yang diperlukan dalam rangka melakukan 

tugas-tugas proyek. Tujuan dari penggunaan CCPM dalam 

menyelesaikan proyek adalah untuk meningkatkan tingkat 

throughput atau tingkat penyelesaian proyek. Pada medote 

CCPM diterapkan sebuah aplikasi dari teori kendala (theory of 

constrains) untuk proyek-proyek. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan tingkat throughput atau tingkat penyelesaian 

proyek dalam suatu organisasi. Menerapkan tiga pertama dari 

lima langkah fokus dari theory of constrains, kendala sistem 

untuk semua proyek yang diidentikasi sebagai sumber daya. 

Untuk mengeksploitasi kendala, tugas pada rantai kritis 

diberikan prioritas di atas  semua kegiatan lainnya. Akhirnya, 

proyek yang direncanakan dan dikelola untuk memastikan 

bahwa sumber daya yang siap ketika tugas rantai kritis harus 
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mulai, mensubordinasi semua sumber daya lain untuk rantai 

kritis. 

Terlepas dari jenis proyek, rencana proyek harus menjalani 

strategi meratakan sumber daya dan urutan terpanjang terbatas 

sumber daya tugas harus diidentikasi sebagai rantai kritis. 

Dalam lingkungan multi-proyek, meratakan sumber daya harus 

dilakukan di seluruh proyek. Namun, cukup sering untuk 

mengidentikasi (atau pilih) a "drum" tunggal sumber daya-

sumber daya yang bertindak sebagai kendala di proyek-proyek 

dan terhuyung berdasarkan ketersediaan sumber daya tunggal 

itu. 

CCPM adalah metode baru dalam revolusi cara berpikir yang 

dapat digunakan untuk menentukan bagaimana mengurangi 

atau mempercepat pengerjaan proyek dan meningkatkan 

kemampuan penjadwalan dan budget yang telah ditentukan. 

Melepaskan yang lainnya, membuktikan bahwa pengalaman 

manager proyek telah mengetahui pentingnya CCPM dari satu 

dekade, dan keunikan dari CCPM ada di terminologinya dari 

pada isi pokoknya. Aplikasi atau software CCPM memerlukan 

software khusus yang sekarang ini telah ditawarkan oleh 

beberapa vendor atau instansi yang bukan untuk kebutuhan 

dagang pasar. Sebagai bukti, beberapa organisasi mengingatkan 

dengan baik tentang pengangkatan CCPM sebagai cara untuk 

meningkatkan kinerja projek yang menyangkut hal biaya pasti, 

masalah ekonomi dan perubahan pada budaya dan prosedur. 

Oleh sebab itu, kehati-hatian evaluasi dan penilaian dari CCPM 

sangat berpotensi untuk membawa peningkatan perintah yang 

signifikan, khususnya pada lintasan kritis proyek. 

Menurut Badri (1997), manfaat yang didapat jika mengetahui 

lintasan kritis adalah sebagai berikut: 
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1. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis menyebabkan 

seluruh pekerjaan proyek tertunda penyelesaiannya. 

2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya, bila pekerjaan-

pekerjaan yang ada pada lintasan kritis dapat dipercepat. 

3. Pengawasan atau kontrol dapat dikontrol melalui 

penyelesaian jalur kritis yang tepat dalam penyelesaiannya 

dan kemungkinan di-trade off (pertukaran waktu dengan 

biaya yang efisien) dan crash program (diselesaikan dengan 

waktu yang optimum dipercepat dengan biaya yang 

bertambah pula) atau dipersingkat waktunya dengan 

tambahan biaya lembur. 

4. Time slack atau kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan 

yang tidak melalui lintasan kritis. Ini memungkinkan bagi 

manajer/pimpro untuk memindahkan tenaga kerja, alat, 

dan biaya ke pekerjaan-pekerjaan di lintasan kritis agar 

efektif dan efisien. 

Beberapa contoh proyek yang berhasil dimana pengerjaan 

proyeknya menggunakan metode CCPM: 

1. Sebuah pabrik semikonduktor besar menyelesaikan 

pembangunan pabrik baru di 13 bulan (dibandingkan 

dengan patokan mereka dari 29 bulan dan dalam 4% biaya 

lebih hemat dari anggaran konvensional. 

2. Sebuah pengembang perangkat lunak CCPM diterapkan 

untuk dua proyek penting yang tak berdaya di belakang 

jadwal, mereka menyampaikan kedua proyek tersebut 

akhirnya selesai dengan tepat waktu. 

3. Sebuah perusahaan telekomunikasi besar diterapkan 

pendekatan dan menyadari pengurangan yang luar biasa 

pada saat pengembangan produk. Perusahaan ini sekarang 
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memiliki ratusan manajer proyek yang aktif menggunakan 

metode rantai kritis. 

Berdasarkan atas laporan (contoh) di atas jelas hanya 

menceritakan sebagian kecil dari cerita. Bagaimana mereka 

melakukannya? Apa faktor-faktor penting dalam keberhasilan 

mereka? Bagaimana kita bisa menduplikasi kesuksesan itu di 

perusahaan kita sendiri? Anda mungkin sudah mengetahui hal 

ini, tetapi implementasi CCPM tidak banyak dilakukan karena 

mengalami kondisi ketakutan. Berpikirlah seperti ini: CCPM 

adalah pendekatan disiplin untuk mengelola pekerjaan yang kita 

sudah lakukan. Kenyataannya adalah, bahwa karya perusahaan  

tidak berubah. CCPM hanyalah penambahan dan pengurangan. 

Anda kembali menambahkan beberapa perilaku baru: 

1. Perencanaan tugas yang berbeda dengan perkiraan 

2. Sebuah pendekatan yang sedikit berbeda untuk perencana-

an proyek (bergerak buer) 

3. Memfokuskan upaya eksekusi pada penetrasi penyangga, 

bukan kembali menghentikan orang lain. 

4. Good Multi-tasking 

5. Perencanaan tanpa mempertimbangkan kemampuan 

sumber daya tampaknya lebih menakutkan daripada yang 

sebenarnya. Risiko kegagalan sangat rendah. Bahkan jika 

Anda melakukan implementasi sedikit atau parsial, Anda 

mendapatkan hasil. Hal yang paling signifikan dalam 

implementasi tersebut bukan hanya teknologi saja, tetapi 

mengelola perubahan; berurusan dengan perubahan 

perilaku dalam menghadapi suatu hasil yang tidak pasti. Jika 

teknologi dapat dipahami dengan baik, maka dapat 

menggunakan alat sederhana sekalipun untuk mendapat-

kan perubahan dan kemudian menerapkan solusi perangkat 

lunak yang lebih kuat. Para perubahan budaya untuk bisnis 
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bergerak ke salah satu tempat manajer cepat merespon 

masalah yang mungkin terjadi. Pada intinya penerapan 

CCPM terutama pada tantangan kepemimpinan, daripada 

satu teknis.  Jadi jika merasa memiliki pegangan pada inti ini, 

dapat menerapkan metode tersebut dengan cukup mudah. 

Jika tidak, bahwa akan terjadi pertempuran terbesar yang 

akan melawan. 

A. Metode CCPM 

Manajemen proyek rantai kritis (CCPM) adalah metode 

perencanaan dan pengelolaan proyek yang menempatkan 

penekanan utama pada sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas proyek. Ini berbeda dengan metode yang 

lebih tradisional yang diturunkan dari jalur kritis dan algoritma 

PERT, yang menekankan urutan tugas dan penjadwalan yang 

kaku. Jaringan proyek Rantai Kritis akan cenderung menjaga 

sumber daya dimuat secara merata, tetapi akan mengharuskan 

mereka untuk fleksibel dalam waktu mulainya dan dengan cepat 

beralih antara tugas dan rantai tugas untuk menjaga seluruh 

proyek sesuai jadwal. 

Memulai pengerjaan manajemen melalui metode CCPM dimulai 

dengan membuat daftar tugas beserta durasinya masing-masing 

dan ketentuan otoritasnya. Langkah pertama meningkatkan 

sebuah awal untuk tugas. Ini selesai ketika mengambil 

kepentingan di antara tugas dan ketersediaan sumber informasi. 

Oleh karena beberapa ketersediaan memiliki batasnya, hasil 

penjadwalan sepertinya harus lebih lama dari pada jadwal yang 

berlaku dengan CPM (critical path management, salah satu 

metode manajemen tradisional), sebagai aktivitas kritis yang 

tertunda sambil menunggu untuk sumber yang dibutuhkan. 

CCPM mengindentikasi rantai kritis sebagai hasil dari hasil dari 

garis terpanjang setelah ditetapkannya level tugas. Rantai kritis 

menghasilkan penetapan tanggal selesai tugas. Kebutuhan 
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sumber yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas disebut 

sebagai sumber kritis. Metode CCPM sama saja dengan 

manajemen tradisional lainnya kecuali pada (terminology) 

rantai kritis, yang mana dapat disebut  level garis kritis .  

Langkah selanjutnya dalam perencanaan CCPM mengkalkulasi 

tugas berdasarkan tugas yang pengerjaannya memerlukan 

waktu tersingkat. Penilaian waktu durasi terpendek tugas, 

dibuat berdasarkan: 

1. Semua tugas di dalam proyek adalah subyek dari beberapa 

tingkatan yang tidak menentu. 

2. Ketika diminta untuk memastikan berapa lama durasi tugas, 

pemilik tugas menambahkan batas aman (waktu yang lebih 

lama) dalam pesanan sehingga hampir tepat waktu untuk 

menyelesaikan tugas. Ini berarti secara umum durasi tugas 

diberikan waktu yang lama. 

3. Di banyak kasus, tugas tidak memerlukan batas aman dan 

harus sudah selesai lebih cepat dari jadwal. 

4. Oleh karena batas aman berada di dalam pengerjaan tugas, 

jika batas aman tidak diperlukan, batas aman menjadi sia-

sia. Sumber-sumber untuk tugas berikutnya tidak akan 

tersedia sampai waktu yang telah dijadwalkan. Sebelumnya 

ketika waktu tambahan sudah tahu tidak akan digunakan, 

bagaimanapun juga pemilik tugas akan menggunakan 

waktu tambahan, karena ini mendorong untuk menyelesai-

kan tugas lebih cepat. Di lain pihak, penundaan-penundaan 

dalam penyelesaian tugas pada perluasaan rantai kritis 

untuk pengganti tugas. Keuntungan seperti ini akan hilang, 

penundaan-penundaan terlewati sepenuhnya, dan proyek-

proyek seperti terselesaikan lebih lambat dari pada rata-

rata, masih ada tambahan yang tersembunyi di dalam tugas. 
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Pernyataan-pernyataan di dalam metode CCPM sebenarnya 

memperkirakan durasi penyelesaian sekitar 95%, dan mereka 

harus harus mengurangi point dimana durasi penyelesaian 

menjadi sekitar 50%. Perbedaan antara durasi proyek 

berdasarkan perkiraan baru dan waktu asli durasi tugas disebut 

sebagai penyangga proyek dan harus ditampilkan pada Gantt 

Chart Project yang terpisah dari hasil tugas. Hubungan antara 

jadwal sebenarnya dengan penjadwalan CCPM akan meng-

hasilkan durasi tugas terpendek. Tambahan, sebelumnya 

tersembunyi di setiap tugas terbentuk jelas dan menjadi satu. 

Kesatuan tambahan di dalam tugas disebut tambahan tugas. 

Perhitungan tambahan tugas, total durasi proyek tidak 

meningkat. 

Dalam CCPM, tambahan proyek benar-benar di pertimbangkan 

sebagai bagian dari proyek dan harus dijadwalkan dan diberikan 

sumber. Gantt Chart menampilkan keterkaitan tidak tentu 

proyek sebagai contoh lain dari Gantt Chart tradisional yang 

menampilkan kepalsuan. Mustahil bahwa semua tugas rantai 

kritis akan melampaui kemungkinan 50% durasi yang mereka 

perkirakan. Berdasarkan anggapan statistical mandiri, sekitar 

setengah dari keseluruhan tugas akan melampaui 50%, 

sedangkan yang tugas yang lainnya akan mampu dilalui di 

bawah 50%. Dengan demikian pada penerapan metode CCPM 

menyarankan penggabungan tambahan proyek dapat lebih kecil 

dari jumlah batas aman dari setiap tugas. Pernyataan ini 

didukung oleh teori yang menyatakan bahwa standar devisiasi 

dari jumlah durasi setiap path lebih kecil daripada jumlah 

individu devisiasi standar. Dalam prakteknya akan lebih mudah 

untuk mengumpulkan semua tambahan tugas dari setiap tugas 

jika total tidak mengurangi waktu pengerjaan. Mengerjakan 

manajemen proyek berdasarkan CCPM, memiliki beberapa 

aturan yaitu: 
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1. Sumber daya/sumber yang terkendali oleh situasi. 

2. Optimalisasi penggunaan penambahan waktu (jumlah 

waktu yang ditambahkan ke tugas apapun untuk 

menghindari penyelipan jadwal). 

3. Proyek Buffer: Jumlah waktu tambahan (buer) pada akhir 

proyek. 

4. Feeding Buffer: Jumlah waktu tambahan (buer) pada akhir 

tiap tugas. 

5. Resource Buffer: Sumber daya tambahan. Sumber daya 

tambahan ini dapat digunakan dalam pengerjaan proyek 

sebelum kita menggunakan sumber daya yang sebenarnya.  

B. Metode CCPM versus Manajemen Proyek Tradisional 

Critical chain project management mengambil dasar metode dan 

algoritma dari TOC (theory of constraint). Ide dari CCPM 

dikembangkan dan diperkenalkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt 

pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Critical Chain. 

Pengaplikasian metode manajemen CCPM di dunia nyata telah 

berhasil mencapai 10% sampai 50% proyek lebih cepat selesai 

dan proyek terjalankan dengan biaya yang lebih murah, 

dibandingkan dengan metode manajemen lainnya seperti CPM, 

PERT, Gantt, dan lainnya. Crtical chain project management 

membantu mengatasi masalah yang sering terjadi dalam 

pekerjaan proyek. 

Dari banyak penelitian oleh Standish Group dan lainnya pada 

tahun 1998 untuk metode manajemen proyek tradisional, hanya 

44% proyek yang biasanya selesai tepat waktu, proyek biasanya 

selesai pada 222% dari durasi yang direncanakan semula, 189% 

dari biaya yang dianggarkan awal, 70% dari proyek gagal dari 

cakupan yang direncanakan dan 30% dibatalkan sebelum 

selesai. Statistik tradisional ini sebagian besar dihindari melalui 

CCPM. Biasanya, studi kasus CCPM melaporkan 95% 
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penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran ketika CCPM 

diterapkan dengan benar. Mabin dan Balderstone (1998) dalam 

meta-analisis mereka dari tujuh puluh delapan studi kasus yang 

diterbitkan, menemukan bahwa menerapkan rantai kritis 

menghasilkan pengurangan rata-rata dalam waktu tunggu 69%, 

pengurangan rata-rata waktu siklus 66%, peningkatan rata-rata 

dalam kinerja tanggal jatuh tempo 60%, pengurangan rata-rata 

tingkat inventaris 50% dan peningkatan rata-rata pendapatan 

(throughput) 68%. 

Dengan metode manajemen proyek tradisional, 30% dari waktu 

dan sumber daya yang hilang biasanya dikonsumsi oleh teknik 

yang sia-sia seperti multi-tasking yang buruk, sindrom siswa, 

keterlambatan dalam kotak, dan kurangnya prioritas. Hal ini 

dapat dijelaskan terhadap waktu yang hilang dan sumber daya 

yang biasanya dikonsumsi oleh perilaku boros seperti: 

1. Parkinson's Law  
Parkinson's Law adalah konsep ini menyatakan bahwa orang 

cenderung menunda pekerjaan ketika melihat bahwa mereka 

masih memiliki kelebihan waktu atau sebaliknya meningkatkan 

usaha agar terlihat lebih sibuk selama jadwal tugas. Ilustrasi 

untuk konsep ini adalah, seorang programmer yang cenderung 

melambatkan penyelesaian programnya, ketika dia melihat 

adanya kelebihan waktu yang dimiliki dalam penyelesaian tugas 

atau sebaliknya ia akan meningkatkan usaha yang  cenderung 

tidak efisien hanya agar terlihat sibuk dalam penjadwalan tugas. 

Parkinson's Law ini sering terjadi karena manajemen tradisional 

yang menekankan ketepatan waktu tetapi pekerja tidak 

mendapat promosi bila menyelesaikan lebih cepat. 

2. Student's Syndrom  
Student's Syndrom adalah konsep ini menyatakan bahwa 

seseorang biasanya menyelesaikan tugas pada waktu mendekati 

batas akhir pada berapapun waktu yang diberikan. Ilustrasinya 
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adalah sebagai berikut, seorang siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan tugas dalam waktu satu minggu, satu minggu 

merupakan waktu yang panjang untuk melakukan tugas 

tersebut. Namun yang sering terjadi adalah walaupun satu 

minggu merupakan waktu yang longgar, tetapi siswa tersebut 

cenderung untuk mulai mengerjakan tugas pada hari-hari akhir 

tugas harus dikumpulkan dan baru menyadari bahwa waktunya 

tidak cukup lagi untuk mengerjakan tugas tersebut dengan baik, 

dan akhirnya mengerjakan dengan tidak benar. Oleh karena itu 

kita harus menghindari hal-hal manusiawi seperti ini. 

3. Multi Tasking  
Multi Tasking adalah konsep ini menyatakan bahwa dalam 

lingkungan yang terdiri dari berbagai pekerjaan memungkinkan 

pekerja diminta untuk menghentikan suatu pekerjaan yang 

belum selesai untuk berganti mengerjakan pekerjaan yang lain 

dan demikian seterusnya kemudian kembali lagi memulai 

pekerjaan yang sama untuk melanjutkan penyelesaiannya 

sehingga orang kehilangan orientasi dan prioritas. Hal ini 

biasanya dilakukan untuk memuaskan sebanyak mungkin 

pelanggan. Namun akibat dari multi tasking ini ternyata 

cenderung negatif karena orang dapat kehilangan orientasi dan 

prioritas yang ujungnya adalah pekerjaan dilakukan dengan 

kurang baik sehingga pelanggan tidak puas. 

Dalam manajemen proyek, rantai kritis adalah urutan  elemen 

terminal yang bergantung pada prioritas dan sumber daya yang 

mencegah proyek diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, 

mengingat sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya selalu 

tersedia dalam jumlah tak terbatas, maka rantai kritis proyek 

adalah identik dengan jalur kritis. Rantai kritis digunakan 

sebagai alternatif untuk analisis jalur kritis. Fitur utama yang 

membedakan rantai penting dari jalur kritis adalah: 
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1. Penggunaan dependensi sumber daya (seringkali implisit). 

Tersirat berarti bahwa mereka tidak termasuk dalam 

jaringan proyek tetapi harus diidentifikasi dengan melihat 

kebutuhan sumber daya. 

2. Kurangnya pencarian solusi yang optimal. Ini berarti bahwa 

solusi "cukup baik" sudah cukup karena: 

a. Sejauh yang diketahui, tidak ada metode analitis untuk 

menemukan optimum absolut (yaitu memiliki rantai kritis 

terpendek secara keseluruhan). 

b. Ketidakpastian yang melekat dalam perkiraan jauh lebih 

besar daripada perbedaan antara optimal dan hampir 

optimal (solusi "cukup baik"). 

c. Identifikasi dan penyisipan buffer: 

a) Penyangga proyek 

b) Buffer makan 

c) Buffer sumber daya. (Sebagian besar waktu diamati bahwa 

perusahaan enggan memberikan lebih banyak sumber 

daya) 

d. Memantau kemajuan dan kesehatan proyek dengan 

memantau tingkat konsumsi buffer daripada kinerja tugas 

individu sesuai jadwal. 

Perencanaan CCPM menggabungkan sejumlah besar waktu 

keselamatan yang ditambahkan ke tugas dalam proyek ke dalam 

buffer untuk melindungi kinerja tanggal jatuh tempo, dan untuk 

menghindari pemborosan waktu keselamatan ini melalui 

multitasking yang buruk, sindrom siswa, hukum Parkinson, dan 

integrasi yang tidak disinkronkan dengan baik. Manajemen 

proyek rantai kritis menggunakan manajemen buffer alih-alih 

manajemen nilai yang diperoleh untuk menilai kinerja proyek. 

Beberapa manajer proyek merasa bahwa teknik manajemen 
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nilai yang diperoleh menyesatkan, karena tidak membedakan 

kemajuan pada kendala proyek (yaitu pada rantai kritis) dari 

kemajuan pada non-kendala (yaitu pada jalur lain). Metodologi 

rantai peristiwa dapat digunakan untuk menentukan ukuran 

proyek, pengumpanan, dan buffer sumber daya. Secara garis 

besar manajemen proyek rantai kritis bekerja dengan urutan 

mekanisme sebagai berikut ini: 

1. Perencanaan 

Sebuah rencana proyek dibuat dengan cara yang hampir sama 

dengan jalur kritis. Rencananya bekerja mundur dari tanggal 

penyelesaian dengan setiap tugas dimulai selambat mungkin. 

Durasi ditetapkan untuk setiap tugas. Beberapa implementasi 

perangkat lunak menambahkan durasi kedua: satu "tebakan 

terbaik", atau durasi probabilitas 50%, dan durasi "aman" 

kedua, yang seharusnya memiliki probabilitas penyelesaian 

yang lebih tinggi (mungkin 90% atau 95%, tergantung pada 

jumlah risiko) yang dapat diterima oleh organisasi). 

Implementasi perangkat lunak lain melalui perkiraan durasi 

setiap tugas dan menghapus persentase tetap untuk 

digabungkan ke dalam buffer. Sumber daya ditugaskan untuk 

setiap tugas, dan rencananya adalah sumber daya yang 

diratakan, menggunakan durasi yang agresif. Urutan tugas 

tingkat sumber daya terpanjang yang mengarah dari awal 

hingga akhir proyek kemudian diidentifikasi sebagai rantai 

kritis. Pembenaran untuk menggunakan perkiraan 50% adalah 

bahwa setengah dari tugas akan selesai lebih awal dan 

setengahnya akan selesai terlambat, sehingga varians selama 

proyek harus nol. Menyadari bahwa tugas lebih cenderung 

memakan waktu lebih banyak daripada lebih sedikit waktu 

karena hukum Parkinson, sindrom siswa, atau alasan lain, 

"penyangga" digunakan untuk memantau jadwal proyek dan 

kinerja keuangan. Durasi "ekstra" dari setiap tugas pada rantai 

kritis perbedaan antara durasi "aman" dan durasi 50% 
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dikumpulkan dalam buffer di akhir proyek. Dengan cara yang 

sama, buffer dikumpulkan di akhir setiap urutan tugas yang 

dimasukkan ke dalam rantai kritis. Ini adalah tanggal di akhir 

buffer proyek yang dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan eksternal sebagai tanggal pengiriman. Akhirnya, 

baseline ditetapkan, yang memungkinkan pemantauan 

keuangan proyek. Metodologi estimasi durasi alternatif meng-

gunakan kuantifikasi durasi berbasis probabilitas menggunakan 

simulasi Monte Carlo. Pada tahun 1999, seorang peneliti 

menerapkan simulasi untuk menilai dampak risiko yang terkait 

dengan setiap komponen struktur rincian pekerjaan proyek 

pada durasi proyek, biaya dan kinerja. Menggunakan simulasi 

Monte Carlo, manajer proyek dapat menerapkan probabilitas 

yang berbeda untuk berbagai faktor risiko yang mempengaruhi 

komponen proyek. Probabilitas terjadinya dapat bervariasi dari 

0% hingga 100% kemungkinan terjadinya. Dampak risiko 

dimasukkan ke dalam model simulasi beserta probabilitas 

terjadinya. Simulasi Monte Carlo berjalan lebih dari 10.000 

iterasi dan memberikan grafik kepadatan yang menggambarkan 

kemungkinan keseluruhan dampak risiko pada hasil proyek. 

2. Eksekusi 

Ketika rencana selesai dan proyek siap untuk dimulai, jaringan 

proyek diperbaiki dan ukuran buffer "dikunci" (yaitu durasi 

yang direncanakan tidak boleh diubah selama proyek), karena 

digunakan untuk memantau jadwal proyek dan keuangan 

pertunjukan. Tanpa jeda dalam durasi tugas individu, sumber 

daya didorong untuk fokus pada tugas yang ada untuk 

menyelesaikannya dan menyerahkannya kepada orang atau 

kelompok berikutnya. Tujuannya di sini adalah untuk meng-

hilangkan multi tasking yang buruk. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan informasi prioritas kepada semua sumber daya. 

Sebuah analogi digambar dalam literatur dengan lomba lari 

estafet. Setiap elemen pada proyek didorong untuk bergerak 
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secepat mungkin: ketika mereka menjalankan "kaki" proyek 

mereka, mereka harus fokus untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan secepat mungkin, dengan meminimalkan gangguan 

dan multi tasking. Dalam beberapa studi kasus, tongkat yang 

sebenarnya dilaporkan digantung di meja orang ketika mereka 

sedang mengerjakan tugas rantai kritis sehingga orang lain tahu 

untuk tidak menyela. Tujuannya, di sini, adalah untuk mengatasi 

kecenderungan menunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan 

ekstra ketika tampaknya ada waktu. Literatur CCPM 

membandingkan ini dengan manajemen proyek "tradisional" 

yang memantau tanggal mulai dan selesainya tugas. CCPM 

mendorong orang untuk bergerak secepat mungkin, terlepas 

dari tanggal. Oleh karena durasi tugas telah direncanakan pada 

durasi probabilitas 50%, ada tekanan pada sumber daya untuk 

menyelesaikan tugas rantai kritis secepat mungkin, mengatasi 

sindrom siswa dan hukum Parkinson. 

3. Pemantauan 

Pemantauan, dalam beberapa hal, merupakan keuntungan 

terbesar dari metode rantai kritis. Oleh karena tugas individu 

akan bervariasi dalam durasi dari perkiraan 50%, tidak ada 

gunanya mencoba memaksa setiap tugas untuk diselesaikan 

"tepat waktu;" perkiraan tidak pernah bisa sempurna. Sebagai 

gantinya, kami memantau buffer yang dibuat selama tahap 

perencanaan. Diagram demam atau grafik serupa dapat dengan 

mudah dibuat dan diposting untuk menunjukkan konsumsi 

buffer sebagai fungsi penyelesaian proyek. Jika tingkat konsumsi 

buffer rendah, proyek tepat sasaran. Jika tingkat konsumsi 

sedemikian rupa sehingga kemungkinan hanya ada sedikit atau 

tidak ada penyangga pada akhir proyek, maka tindakan korektif 

atau rencana pemulihan harus dikembangkan untuk 

memulihkan kerugian. Ketika tingkat konsumsi buffer melebihi 

beberapa nilai kritis (kira-kira tingkat di mana semua buffer 

mungkin diharapkan untuk dikonsumsi sebelum akhir proyek, 
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yang mengakibatkan penyelesaian akhir), maka rencana 

alternatif tersebut perlu diimplementasikan. 

C. Durasi Tugas dan Batas Aman (Safety Margin) 

CCPM mengasumsikan bahwa semua kelebihan waktu tugas 

untuk faktor aman, dan durasi yang sebenarnya akan digunakan 

untuk memperluas waktu yang diberikan di awal. Dua hal 

tersebut memang logis, tetapi teori dari CCPM tidak memberikan 

dukungan apa-apa secara ilmiah. Kenyataannya, pembelajaran 

yang sudah-sudah dalam estimasi waktu dalam pengembangan 

software oleh Hill, Thomas dan Allen pada tahun 2000 

memberikan beberapa hasil yang berlawanan, pembelajaran 

tersebut menganalisis estimasi dan waktu durasi lebih dari 500 

tugas yang dibawa oleh Departement Keuangan Internasional. 

Hanya 8% dari tugas yang waktu estimasinya tepat waktu 

dengan durasi yang diberikan diawal tugas, sedangkan sekitar 

60% tugas waktu estimasi tugas lebih besar daripada durasi 

waktu yang diberikan di awal tugas. Pemilik tugas menggunakan 

semua kelebihan waktu yang ada. Lebih jauh lagi, 32% dari tugas 

dikerjakan lebih cepat dari pada durasi yang diberikan. Ada 2 

masalah dalam CCPM yang menyebabkan CCPM tidak bisa 

sukses: 

1. Bagaimana manajer proyek menentukan faktor aman tugas 

sehingga diperkirakan lama untuk membentuk estimasi 

tugas. Satu-satunya cara dan jawaban yang tepat adalah 

dengan mempunyai metode lain untuk estimasi waktu tugas 

yang memberikan keakuratan estimasi waktu dan dapat 

mengurangi estimasi waktu dari tugas lainnya. CCPM 

mengurangi estimasi presentasi sebesar 33%. Mendekati 

masalahnya, bukan hanya langsung  membenarkan 

persentasenya. Manager proyek berharap adanya rumus 

tepat untuk mengurangi durasi. 
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2. Setelah adanya rumusan yang tepat, permasalahan yang 

berikutnya adalah akankah mereka setuju untuk 

memperpendek durasi dan menggabungkan faktor 

keamanan masing-masing tugas kedalam project dan 

feeding buffer. Mengesankan durasi estimasi yang telah 

diperpendek pada tugas akan mengurangi komitmen 

mereka untuk estimasi. Mereka mengetahui jika estimasi 

mereka dikurangi, hal ini seperti mereka mengharapkan 

tambahan safety margin sehingga mereka masih memiliki 

safety margin yang mereka siapkan setelah pengecekan. 

Bagaimanapun juga, aspek dalam identikasi jumlah dari 

safety margin dan mengambilnya di pemilik tugas adalah 

kesepakatan dengan kedangkalan pustaka CCPM dan masih 

memerlukan dukungan yang nyata.  

Sebuah rencana proyek dibuat dalam banyak cara yang sama 

seperti dengan jalur kritis. Rencananya adalah bekerja mundur 

dari tanggal penyelesaian dengan tugas masing-masing mulai 

selarut mungkin. Sebuah durasi ditugaskan untuk setiap tugas. 

Beberapa implementasi perangkat lunak menambahkan durasi 

kedua: satu "perkiraan terbaik," atau durasi probabilitas 50%, 

dan yang kedua "aman" durasi, yang seharusnya memiliki 

probabilitas lebih tinggi penyelesaian (mungkin 90% atau 95%, 

tergantung pada jumlah risiko bahwa organisasi dapat 

menerima). 

D. Penggunaan Buffer dalam Pengerjaan Proyek 

Berbagai macam buffer di dalam teori CCPM sebagai pemegang 

peranan atau kunci terpenting. Prinsipnya, ukuran dari proyek 

buffer harus mencerminkan jumlah durasi dari kebutuhan tidak 

terduga di dalam rantai kritis, sedangkan ukuran dari feeding 

buffer harus mencerminkan durasi pasti untuk rantai kritis. 

Untuk mengantisipasi penurunan durasi di semua tugas, untuk 
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itu ukuran buffer harus lebih kecil dari pada jumlah safety 

margin yang mencakup tugas. 

Konsep feeding chain berdasarkan bahwa jaringan proyek 

berkaitan dengan beberapa path paralel dan digabungkan satu 

sama lain. Jaringan ini dapat digunakan untuk konstruksi, 

pertemuan, dan penggabungan tugas, yang mana beberapanya 

ada di lingkungan kerja manufaktur. Meskipun demikian, 

beberapa proyek dimulai dari inti sederhana aktivitas. 

Contohnya, awalnya sebuah desain dan laporan analisis berada 

di jalur pengerjaan yang berbeda lalu digabung di tahap 

berikutnya menjadi ringkasan laporan sebelum diproduksi 

menjadi berbagai macam tampilan laporan proyek. Cara ini 

menunjukan jaringan tugas yang lebih simpel dimana 

menunjukkan kemungkinan tugas memiliki pendahulu dan 

pengganti. Dalam kasus itu, kita tidak tahu berapa banyak 

feeding buffer yang dibagikan kepada setiap tugas agar dapat 

bergabung satu sama lain. 

Berdasarkan Leach (2000) dinyatakan bahwa manajemen buffer 

adalah kunci untuk mengatur aktivitas pada rantai kritis jadwal 

proyek. Manajemen buffer dapat memberikan pandangan yang 

jelas terhadap dampak resiko yang kumulatif kepada kinerja 

proyek, termasuk pertimbangan tentang batasan sumber daya 

dan berfokus kepada penyebab ketidakpastian didalam 

manajemen proyek. Oleh karena itu, menjadwalkan tanpa 

mempertimbangkan batasan sumber daya menjadi sesuatu yang 

tak dapat dipercaya dalam menjadwalkan, karena waktu untuk 

memulai suatu aktivitas biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan 

sumber daya. 

Didalam metode critical chain project management, buffer 

ditambahkan pada durasi yang digunakan pada penjadwalan 

proyek untuk melindungi critical chain bagi suksesnya proyek. 

Banyak faktor yang mempengaruhi ukuran suatu buffer proyek, 
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ada faktor-faktor resiko yang dapat diperinci terdiri gangguan 

dalam persediaan material dan alat, pembiayaan tidak 

beraturan, kesalahan disain, cuaca buruk, kerusakan peralatan, 

pemborong tidak efisien, gangguan administrasi yang sah, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyelesaikan 

proyek lebih awal dari jadwal yang direncanakan dengan 

batasan sumber daya, aplikasi buffer/penyangga di dalam 

critical chain digunakan untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. Aplikasi buffer digunakan untuk melindungi jadwal 

proyek secara global dari ketidakpastian-ketidakpastian pada 

setiap aktivitas sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Buffer 

yang digunakan di dalam critical chain adalah sebagai berikut: 

1. Project buffer adalah untuk melindungi waktu penyelesaian 

akhir proyek dari ketidakpastian jadwal di dalam aktivitas 

critical chain. Project buffer ditempatkan pada akhir proyek 

setelah aktivitas yang berada didalam jaringan kritis yang 

terakhir. 

2. Feeding buffers adalah untuk melindungi dan menjaga 

kinerja aktivitas jaringan critical chain dari perubahan 

karena ketidakpastian jadwal di dalam aktivitas dari 

jaringan-jaringan yang tidak kritis sehingga tidak 

mengganggu aktivitas didalam jaringan kritis dalam 

hubungan ketergantungan, Hanya ketika 100% dari feeding 

buffer dihabiskan untuk mengerjakan aktivitas pada rantai 

yang tidak kritis baru akan berpengaruh pada critical chain 

dan project buffer. Feeding buffer ditempatkan pada 

persimpangan (sambungansambungan) antara rantai yang 

tidak kritis dengan critical chain. 

3. Resource buffer adalah untuk mengantisipasi dan menjamin 

keamanan dari ketersediaan sumber daya, sehingga tidak 

ada penambahan waktu untuk critical chain, Resource buffer 

ditempatkan pada critical chain. 
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E. Aplikasi Bantu dalam Mengerjakan Critical Chain 

Project Management 

Pada tahap awal penerapan manajemen proyek rantai kritis 

adalah dengan melakukan perbaikan jadwal proyek dari 

penjadwalan secara tradisional ke dalam jadwal rantai kritis. 

Cara ini dapat dilakukan dengan pengoperasian software  

microsoft project untuk mendapatkan lebih teknis yang mampu 

memperbaiki jadwal dan software ini kaya fitur dengan setiap 

rilis. Dengan implementasi software ini pada manajemen proyek 

rantai kritis, maka akan mendapatkan beberapa kelebihan 

diantaranya:  

1. Mengurangi stres pada diri sendiri dan anggota tim proyek. 

2. Meningkatkan kualitas kerja, yang memungkinkan sumber 

daya untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu. 

3. Mengidentikasi rantai kritis nyata. 

4. Mudah memasukkan ukuran buffer proyek. 

5. Sederhanakan pelaporan status proyek dengan generasi 

otomatis laporan penyangga. 

6. Aktifkan relay-racer kinerja pada tugas-tugas proyek 

dengan daftar tugas prioritas untuk sumber daya proyek. 

7. Tahu persis kapan harus merencanakan dan melaksanakan 

penyangga tindakan pemulihan pada proyek Anda. 

Dengan pengaplikasian dukungan perangkat lunak (software) 

pada manajemen proyek rantai kritis, maka dalam merencana-

kan dan melaksanakan akan dapat dilakukan beberapa hal, 

sebagai berikut ini: 

1. Mengidentikasi rantai kritis. 

2. Ukuran dan tempat buffer proyek, menggunakan salah satu 

dari dua metode, atau kombinasi. 

3. Ukuran dan tempat feeding buffer. Laporan status proyek 

dengan perkiraan durasi yang tersisa. 

4. Laporan status proyek dengan laporan teks penyangga. 
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5. Memungkinkan pelacakan proyek dan pengambilan 

keputusan dengan grak demam penyangga gras. 

6. Menunjukkan status buffer pada bagan Gantt dengan 

penetrasi penyangga dan warna.  

Dengan fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak untuk 

mendukung kerja breakdown structure (WBS), maka dengan 

mengaktifkan microsoft project control dapat digunakan untuk  

meratakan sumber daya (misalnya urutan prioritas), 

mengetahui fleksibelitas dukungan sumber daya, dapat 

menentukan beberapa jenis sumber daya pada tugas dan 

beberapa jumlah sumber daya masing-masing jenis pekerjaan.  
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TIGA 

PENJADWALAN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN 

MANAJEMEN PROYEK RANTAI KRITIS  (CRITICAL CHAIN 

PROJECT MANAGEMENT) 

 

A. Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 

1. Pengertian Perencanaan Proyek 

Dalam manajemen proyek, perencanaan dan pengendalian 

adalah tahap yang sangat penting dalam menentukan ke-

berhasilan proyek. Perencanaan dan pengendalian yang baik 

adalah paduan untuk melaksanakan pekerjaan proyek secara 

efektif dan efesien. Masalah akan timbul apabila terjadi 

ketidaksesuaian antara rencana awal dengan realisasi yang ada 

dalam pelaksanaan proyek, perencanaan awal berupa 

penyusunan (anggaran biaya, jadwal induk/waktu, penetapan 

spesifikasi/mutu). 

Sugiyanto (2020) menyatakan bahwa perencanaan menempati 

urutan pertama dari fungsi–fungsi manajemen seperti meng-

organisir, memimpin, dan mengendalikan. Perencanaan adalah 

suatu proses yang mencoba meletakan dasar tujuan dan 

sasaran termasuk menyiapkan langkah–langkah kegiatan 

beserta segala sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam pada itu fungsi pengendalian bermaksud memantau dan 

mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi) agar langkah–

langkah kegiatan tersebut terbimbing ke arah tujuan yang telah 

ditetapkan. Terlihat disini adanya hubungan antara fungsi 

perencanaan dan pengendalian. Lebih–lebih bagi kegiatan 

proyek dengan siklus yang relatif pendek dan intensitas serta  

macam  kegiatan  yang cepat  berubah,  maka  keterkaitan yang 

erat antara dua fungsi tersebut (perencanaan dan pengendalian) 
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amat diperlukan.Dari segi penggunaan sumber daya, 

perencanaan dapat diartikan sebagai memberi pegangan bagi 

pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan 

kegiatan, sedangkan pengendalian memantau apakah hasil 

kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan patokan yang telah 

digariskan  dan  memastikan  penggunaan  sumber  daya  yang 

efektif  dan efesien. Dengan demikian, perencanaan dan 

pengendalian akan berlangsung sepanjang siklus proyek dalam 

bentuk perencanaan, pemantauan, pengendalian dan koreksi. 

Menurut Stanfort dan Stuckenburck (1998) menyatakan bahwa 

perencanaan proyek memiliki tujuan dan kegunaan sebagai 

berikut: 

1) Mengarahkan tujuan proyek 

Dalam mengarahkan maksud atau tujuan dari proyek, rencana 

harus mengidentifikasikan secara jelas sasaran, tujuan dan 

pengaruh khusus lainnya atau hambatan–hambatan dalam 

lingkup proyek. 

2) Mengidentifikasikan tindakan, resiko dan tanggung jawab 

dalam proyek. 

Indentifikasi tindakan, resiko dan tanggung jawab menyediakan 

substansi bagi rencana proyek. Hal ini diterjemahkan menjadi 

penentuan aktifitas dan alokasi sumber daya proyek. 

3) Memandu aktifitas–aktifitas proyek yang telah berlangsung. 

Dasar lainnya untuk membangun tujuan proyek adalah dengan 

memandu aktivitas–aktivitas yang telah berlangsung, melalui 

identifikasi yang layak akan seluruh aktivitas yang dibutuhkan 

untuk dapat mempertemukan tujuan, sasaran dan penentuan 

prosedur yang workable untuk menghasilkan dinamika proyek. 

4) Mempersiapkan perubahan–perubahan proyek 

Tujuan akhir dari perencanaan proyek adalah untuk mem-

persiapkan perubahan–perubahan proyek. Rencana harus 
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memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengadaptasi 

perubahan tapi masih mempertahankan kualitas keutuhan dan 

durabilitas. 

2. Pengertian Penjadwalan Proyek 

Jadwal adalah merupakan penjabaran perencanaan proyek 

menjadi urutan langkah langkah pelaksanaan pekerjaan yang 

telah dimasukkan faktor waktu untuk mencapai sasaran 

(Sugiyanto, 2020). Secara umum dapat dikatakan bahwa 

penjadwalan adalah perhitungan pengalokasian waktu yang 

tersedia kepada pelaksanaan masing-masing bagian pekerjaan 

atau kegiatan, dalam rangka penyelesaian proyek sedemikian 

rupa, sehingga tercapai hasil yang optimal, dengan 

mempertimbangkan keterbatasan- keterbatasan yang ada. 

3. Bakuan Proses Penjadwalan 

Proses yang digunakan pada penjadwalan proyek yang lazim 

digunakan dapat dilihat dalam acuan proyek secara umum pada 

project management body of knowledge (PMBOK) (2004). 

Pembahasan penjadwalan proyek dalam PMBOK tersebut, yaitu 

project time management meliputi proses yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam waktu 

yang disetujui meliputi 6 (enam) proses, terdiri activity 

definition, activity sequencing, activity resource estimating , 

activity duration estimating, schedule development dan schedule 

control.  Dengan adanya acuan tersebut diharapkan dapat 

mengetahui pekerjaan mana yang lebih diutamakan sehingga 

penjadwalan dapat disusun dengan baik, seperti diuraikan pada 

Gambar 3.1 berikut ini: 
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Gambar 3.1. Time Project Management (PMBOK, 200 

Berdasarkan atas time project management seperti disajikan 

pada Gambar 3.1 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut ini: 
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1) Pendifinisian kegiatan proyek (Define activities) 

Pendefinisian kegiatan proyek yaitu melakukan identifikasi dan 

mendokumentasikan pekerjaan atau kegiatan yang direncana-

kan dimana akan di identifikasikan di tingkatan yang paling 

rendah atau spesifik di dalam WBS (Work Breakdown 

Structure) untuk dilakukan pendefinisian/ketentuan setiap   

aktivitas pekerjaan.  Fungsi pendefinisian kegiatan proyek yaitu, 

meliputi: 

a. Sebagai dasar untuk estimasi durasi pekerjaan. 

b. Sebagai dasar untuk penyusunan urutan   pekerjaan   dalam 

penjadwalan. 

c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan, monitoring dan me-

ngendalikan pekerjaan proyek yang akan dijumpai. 

d. Proses penyusunan pendefinisian kegiatan proyek. 

2) Penyusunan urutan kegiatan proyek (Sequence activities) 

Penyusunan urutan kegiatan proyek (sequence activities) yaitu 

pengurutan kegiatan yang melibatkan identifikasi dan 

mendokumentasikan hubungan– hubungan yang logis antara 

kegiatan dalam penjadwalan. Penjadwalan kegiatan dapat 

secara logis diurutkan dengan hubungan ketergantungan dan 

interaksi kegiatan. Seperti pekerjaan mana yang lebih dulu dan 

belakangan dikerjakan. Pengurutan pekerjaan dapat dilakukan 

dengan menggunakan sofware manajemen proyek atau dengan 

teknik–teknik manual. Fungsi penyusunan urutan kegiatan 

proyek yaitu, meliputi: 

a. Untuk mengetahui hubungan ketergantungan dan 

interaksi antar pekerjaan. 

b. Untuk mengetahui pekerjaan mana yang lebih dulu dan 

belakangan dikerjakan. 

c. Sebagai dasar pelaksanaan. 
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3) Estimasi kebutuhan sumber daya kegiatan proyek (Estimate 

activity resources) 

Estimasi kebutuhan sumber daya kegiatan proyek yaitu meliputi 

menentukan sumber daya apa yang digunakan (tenaga kerja, 

peralatan, material) dan beberapa jumlah dari setiap sumber 

daya yang akan digunakan, dan kapan masing–masing sumber 

daya dapat disediakan untuk melaksanakan aktivitas proyek.   

Estimasi   kebutuhan   sumber   daya berkaitan dengan proses 

perhitungan perkiraan biaya atau yang biasanya disebut RAB 

(Rencana Anggaran Biaya). Fungsi estimasi kebutuhan sumber 

daya kegiatan proyek yaitu: 

a. Untuk mengetahui berapa jumlah dari setiap sumber daya 

yang akan digunakan. 

b. Untuk mengetahui kapan kebutuhan sumber daya disediakan 

untuk melaksanakan aktivitas/pekerjaan proyek. 

c. Untuk perhitungan perkiraan biaya (RAB) 

4) Estimasi durasi kegiatan proyek (Estimate activity durations) 

Perhitungan durasi kegiatan proyek yaitu proses perhitungan 

periode waktu pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masing–masing kegiatan. Dimana proses per-

hitungan durasi kegiatan memerlukan jumlah pekerjaan dalam 

usaha menyelesaikan jadwal pekerjaan yang telah diperhitung-

kan dengan menggunakan informasi sesuai dengan jadwal 

lingkup aktivitas dari pekerjaan, sumber daya yang diperlukan, 

perkiraan jumlah sumber daya dan kalender sumber daya 

dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Fungsi estimasi 

durasi kegiatan proyek yaitu, meliputi: 

a. Untuk mengetahui durasi menyelesaikan setiap item pekerjaan 

b. Untuk mengetahui waktu kapan pekerjaan harus mulai dan 

selesai 

c. Untuk memperhitungkan kapan proyek selesai 
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5) Pengembangan jadwal proyek (Develop schedule) 

Pengembangan jadwal proyek adalah suatu proses dalam 

menganalisis urutan kegiatan, jangka waktu/durasi, sumber 

daya dan kendala dalam pembuatan jadwal proyek. Menerapkan 

kegiatan, jangka waktu dan sumber daya ke metode 

penjadwalan menghasilkan jadwal dengan jangka waktu yang 

direncanakan untuk menyelesaikan kegiatan proyek dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tercapai hasil yang optimal 

dengan mempertimbangkan keterbatasan–keterbatasan yang 

ada. Fungsi pengembangan jadwal proyek yaitu untuk 

menentukan aktivitas yang diperlukan dalam menyelesaikan 

proyek dan urutan serta durasi di dalam aktivitas yang harus 

diselesaikan untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat 

waktu efektif dan efesien. 

6) Pengendalian jadwal (Control schedule) 

Proses pemantauan status proyek untuk memperbarui 

kemajuan proyek dan mengelola perubahan–perubahan dari 

jadwal induk. Pengendalian jadwal mempunyai keterkaitan 

dengan: 

a. Menentukan status saat ini dari jadwal proyek 

b. Faktor yang mempengaruhi pembuatan perubahan jadwal 

c. Menentukan bahwa jadwal proyek setelah diubah 

d. Mengatur saat terjadi perubahan aktual. 

B. Metode Penjadwalan dan Pengendalian 

Pemilihan metode penjadwalan pada suatu proyek dapat 

dipengaruhi   oleh   jenis   pekerjaannya   apakah   merupakan   

pekerjaan berulang atau tidak, besar atau kecilnya proyek, 

ataupun sifat/karakteristik dari proyek yang lain. Metode dalam 

penjadwalan dan pengendalian proyek saat ini mengalami 

perkembangan, dalam bentuk usaha meningkatkan kualitas 

perencanaan   dan   pengendalian   proyek   telah   diperkenalkan 

berbagai teknik dan metode. Secara garis besar merujuk dalam 
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PMBOK Guide (2004) dijelaskan bahwa mengenai gambaran 

manajemen waktu proyek (project time management overview) 

merupakan metode yang digunakan antara lain meliputi: 

1. Work Breakdown Structure (WBS) 

Kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi elemen–

elemen yang lebih kecil yang secara operasional sehingga 

mudah untuk dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan 

waktu pelaksanaannya.  Hasil proses hirerarki ini disebut work 

breakdown structure (WBS). WBS sering pula disebut sebagai 

peta proyek. Penggunaan WBS dapat membantu meyakinkan 

manajer proyek bahwa semua produk dan elemen pekerjaan 

proyek telah diidentifikasi, untuk mengintegrasikan proyek   

dengan organisasi saat ini, dan untuk membangun dasar 

pengendalian (Gray dan Larson, 2007).  Berikut ini ditunjukkan 

pada Gambar 3.2 tentang proyek pembangunan rumah tinggal 

sederhana yang dapat dilakukan pengelompokan kegiatan 

utama yang biasanya digunakan di lapangan untuk membuat 

hierarki WBS proyek tersebut. 

 

 

 

          Gambar 3.2. WBS untuk membangun rumah tinggal (Santoso, 2009) 
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Berdasarkan atas Gambar 3.2 tersebut, maka WBS dapat 

dilanjutkan dengan pemecahan kegiatan proyek dengan 

mengikuti tingkatan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai 

berikut ini:  

Tabel 3.1. Tingkatan kegiatan proyek dalam WBS 

Tingkat kegiatan Deskripsi pekerjaan 

1 Proyek 

2 Tugas 

3 Sub-tugas 

4 Paket pekerjaan 

     Sumber: Santoso (2009) 

Pada Tabel 3.1 tersebut di atas, maka work breakdown structure 

(WBS) dalam suatu proyek dapat dilanjutkan untuk dibuat 

tingkatan kegiatan pekerjaan menjadi proyek, tugas, sub-tugas 

dan paket pekerjaan. Dengan adanya langkah ini, sekaligus akan 

memudahkan dalam pengalokasian sumber daya khususnya 

tenaga kerja yang relatif dominan dalam menjalankan aktifitas 

kegiatan dalam suatu proyek. 

Pada dasarnya WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top-

down secara hierarki, menerangkan komponen-komponen yang 

harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. 

Model WBS memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 

1) Memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan 

2) Memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan 

sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya 

3) Mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius 

sebelum membangun suatu proyek. 

Setelah WBS berhasil disusun dan perkiraan lama waktu 

pelaksanaan telah dihitung, selanjutnya dilakukan penyusunan 
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jadwal kerja. WBS menggambarkan semua elemen proyek dalam 

sebuah kerangka hierarki dan menetapkan hubungan mereka 

dengan item akhir dari proyek. Ketika WBS dikembangkan, unit–

unit organisasi dan individu diberi tanggung jawab masing 

masing untuk menyelesaikan semua paket kerja. Hal ini akan 

mengintegrasikan pekerjaan dan organisasi. Dalam praktik, 

proses tersebut biasanya disebut alokasi tanggung jawab 

melalui integrasi Work Breakdown Structure (WBS) dan 

Organization Breakdown Structure (OBS). Proses terjadinya 

integrasi tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.3 di 

sebagai berikut ini.  

Gambar 3.3. Integrasi WBS dengan OBS (Santosa, 2009) 

Tujuan OBS adalah menyediakan suatu kerangka untuk 

meringkas kinerja unit organisasi, mengidentifikasi unit 

organisasi yang bertanggung jawab untuk paket kerja, dan 

mengikat unit organisasi kepada akun pengendalian biaya.  

Kelebihan utama menggunakan WBS dan OBS adalah mereka   
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dapat   diintegrasikan   sebagaimana   ditunjukkan   pada gambar 

3.3. Interseksi paket kerja dan unit organisasi menciptakan 

sebuah titik kendali proyek (akun biaya) yang mengintegrasikan 

tanggung jawab dan pekerjaan. 

2. Metode Diagram Batang (Bar Graph Method) 

Soeharto (1997) menjelaskan bahwa metode ini pertama kali 

dikembangkan dalam perencanaan dan penjadwalan adalah 

Gantt Charts. Nama ini mengacu pada penemunya Henry L. 

Gantt, seorang konsultan manajemen terkenal. Apa yang 

diperlihatkan dalam Gantt Charts adalah hubungan antara 

aktivitas dan waktu pengerjaanya. Pada penggunaan metode ini 

bisa juga dilihat aktivitas mana yang harus mulai dulu dan 

aktivitas mana yang menyusul. Selain itu, gantt charts dapat 

dibuat menyusul selesainya pembuatan WBS. 

3. Diagram Jaringan (Network Diagram) 

Metode network diagram menyajikan model penjadwalan 

proyek dalam bentuk jaringan yang terdiri dari simpul (node) 

dan anak panah (arrow).  Pertama kali dikembangkan oleh E.I. 

Du Pont bekerja sama dengan UNIVAC Applications Research 

Center, pada tahun 1956–1958. Kemudian teknik ini di-

kembangkan oleh John W Maulchy dari UNIVAC Applications 

Research Center, James E Kelly, Jr dari Remington Rand dan 

Morgan Walker dari Du Pont antara tahun 1958 dan 1960. Pada 

awalnya metode ini kurang berkembang karena proses 

pembuatannya yang rumit. Metode ini baru mulai berkembang 

seiring dengan mulai berkembangnya dunia konstruksi pada 

tahun 1970, dikarenakan mulai dirasa adanya keterbatasan 

pada metode Barchart. 

Husen (2011) menjelaskan bahwa ada dua macam bentuk yang 

umum digunakan dari metode diagram jaringan ini, yang 

pertama menggunakan panah sebagai pelambang kegiatan atau 

disebut activity on arrow (dikenal sebagai metode I-J), 
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sedangkan yang kedua menggunakan simpul sebagai pelambang 

kegiatan atau disebut activity on node (dikenal sebagai PDM). 

Kedua metode diagram jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut ini: 

1) Metode activity on arrow (metode I-J)   

Pada metode ini kegiatan dilambangkan dengan panah 

sedangkan simpul hanya sebagai penanda mulai dan berakhir-

nya suatu kegiatan. Hubungan logika antar kegiatan hanya 

dimungkinkan menimpa hubungan finish to start, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut ini: 

 

Gambar 3.4. Contoh Activity on Arrow (AOA) 

Seperti tampak pada Gambar 3.4 di atas, maka untuk 

mengerjakan aktifitas B harus terlebih dahulu menyelesaikan 

aktifitas A, begitupun untuk aktifitas C harus telah menyelesai-

kan aktifitas A dan B. Jadi hubungan antar aktifitas dalam proyek 

memiliki hubungan garis lurus. 

2 )  Activity on node atau Precedence Diagramming Method 

(PDM)  

Pada metode ini simpul dijadikan sebagai kegiatan yang 

berlangsung sedangkan anak panah digunakan sebagai 

penunjuk logis antar dua kegiatan. Pada awalnya hubungan 

logika antar kegiatan juga hanya berupa hubungan finish to start 

seperti pada metode network diagram tetapi pada per-

kembangannya, karena dimungkinkan, hubungan kegiatan biasa 

menjadi 4 macam hubungan, yaitu: start to finish (SF), finish to 

start (FS), start to start (SS), dan finish to finish (FF); seperti 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.5 sebagai berikut ini. 
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Gambar 3.5. Contoh Activity on Node (AON) 

Pada intinya semua jenis metode jaringan ini didasarkan pada 

pencarian jalur kritis dari kegiatan yang ada. Kegiatan kritis 

adalah waktu minimal proyek tersebut dapat diselesaikan.  Jadi 

apabila ada keterlambatan pada kegiatan di jalur kritis, maka 

akan mengakibatkan penambahan durasi proyek secara 

keseluruhan. Jadi secara umum, keuntungan dari teknik diagram 

jaringan ini adalah bahwa hubungan antar kegiatannya dapat 

terlihat dengan jelas dan juga dapat menunjukkan kegiatan 

kritis dari proyek yang direncanakan. 

C. Critical Chain Project Management (CCPM) 

1. Latar Belakang Critical Chain Project Management 

Pada tahun 1997, Dr. Eliyahu Goldratt memperkenalkan suatu 

metode penjadwalan baru untuk manajemen proyek, yaitu 

Critical Chain Project Management (CCPM). Critical chain project 

management adalah metode penjadwalan dan pengendalian 

proyek yang dikembangkan dari sebuah metodologi yang 

disebut theory of constraints diberlakukan bagi proyek–proyek 

untuk memperbaiki kinerja proyek kedepan. Pendekatan theory 

of constraints memfokuskan pada sukses penyelesaian pekerja-

an yang tepat waktu pada proyek secara keseluruhan. 
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Gray dan Larson (2007) mengatakan bahwa hakekat dari theory of 

constraints adalah untuk memfokuskan pada model batasan 

kunci yang mana secara langsung berkontribusi ke sistem 

kinerja, mengatur buffer sumber daya untuk mengoptimalkan 

proses dan membuat optimal penggunaan kapasitas yang sudah 

ada. Menurut theory of constraints setiap proyek akan 

dipengaruhi oleh satu atau beberapa batasan–batasan sumber 

daya dimana kapasitas batasan didalam aktivitas mem-

pengaruhi keseluruhan durasi proyek. Untuk menjabarkan 

penyelesaian masalah digunakan pendekatan theory of 

onstraints dengan mengaplikasikan 5 (lima) langkah yang 

diperinci terdiri sebagai berikut ini: 

1) Mengidentifikasi batasan sistem. 

2) Memutuskan bagaimana cara memanfaatkan batasan 

sistem.  

3) Turunkan yang lainnya kepada keputusan tersebut. 

4) Naikan batasan sistem. 

5) Kembali ke langkah awal dan tidak membiarkan 

keterlambatan yang menyebabkan batasan sistem. 

Secara umum, sasaran dari perencanaan proyek dan pe-

ngendalian jadwal adalah untuk menghasilkan penyelesaian 

pekerjaan yang tepat waktu dari tiap–tiap aktivitas di dalam 

proyek. Batasan utama di dalam setiap proyek adalah perkiraan 

waktu penyelesaian aktivitas yang kritis. Oleh karena itu, 

penekanan dilakukan pada penyelesaian aktivitas di dalam 

rantai kritis tanpa adanya pemborosan waktu. 

2. Pengertian Critical Chain Project Management 

Dalam berbagai proyek, critical chain project management 

(manajemen proyek rantai kritis) didefinisikan sebagai rantai 

terpanjang dari kejadian–kejadian yang saling berkaitan, 

dimana keterkaitan satu sama lain tersebut terletak pada 

pekerjaan atau sumber daya yang saling berhubungan. Gray dan 
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Larson (2007) menguraikan bahwa persyaratan dalam metode 

critical chain project management ini, Goldratt memberikan 

beberapa penjelasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1) Penyakit parkinson (Parkinson’s law)   

Penjelasannya adalah pekerjaan mengisi waktu tersedia. 

Fenomena yang sering berkembang/terjadi adalah mengapa 

harus menyelesaikan sebuah tugas hari ini jika ia bisa 

dikerjakan besok? 

2) Proteksi diri (Hidden saftey)  

Penjelasannya adalah partisipan tidak melaporkan finish awal 

yang mereka capai karena takut manajemen dikemudian waktu 

akan mengubah standar dan memberikan tuntutan lebih 

(menaikkan standar lebih tinggi). 

3) Tongkat estafet  

Penjelasannya adalah finish awal barangkali tidak 

memimpin kepada start untuk   aktivitas   berikutnya   karena   

orang   yang   ditunjuk   untuk melakukan aktivitas berikutnya 

tidak siap memulai pekerjaan lebih awal. Akhirnya, waktu 

percepatan yang telah dicapai menjadi tidak ada artinya. 

4) Multitasking berlebihan  

Penjelasnnya adalah pada kebanyakan f enomena yang sering 

terjadi menambahkan waktu untuk menyelesaikan tugas. 

5) Sumbatan sumber daya  

Penjelasannya adalah dalam kegiatan ada keterlambatan 

/penundaan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya 

kritis yang tersedia. 

6) Sindrom pelajar (Student’s syndrome)   

Penjelasannya adalah ada kecenderungan untuk menunda tugas 

sampai anda memang harus melakukan. 
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Dengan penerapan manajemen proyek rantai kritis (critical 

chain project management) diharapkan tidak adanya 

multitasking, student’s syndrome, parkinson’s law, as late as 

possible dan menghilangkan hidden safety serta memindahkan-

nya dalam bentuk buffer di belakang proyek dan menitik-

beratkan penyelesaian akhir proyek. Metodologi manajemen 

buffer digunakan untuk mengintegrasikan pekerjaan–pekerjaan 

dengan batasan–batasan (constraints) terhadap ketersediaan 

sumber daya yang menjadi penyebab terjadinya penundaan 

/keterlambatan pelaksanaan di dalam proyek konstruksi. 

Batasan pada suatu proyek konstruksi dapat digolongkan pada 

beberapa cara yang berbeda, meskipun demikian sedikitnya 3 

(tiga) jenis yang bisanya dihadapi. Paling umum dikenal adalah 

batasan hak yang lebih tinggi yang menentukan waktu awal 

selesai, urutan dari aktivitas dan pekerjaan (jenis batasan 

pertama).   Jenis batasan kedua   adalah   batasan   sumber   daya   

meliputi   pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan, 

yang sering ditangani di masalah alokasi sumber daya. Jenis 

batasan ketiga adalah menunjukan informasi ketersediaan 

batasan sebagai keterangan yang diperlukan seperti permintaan 

untuk informasi, shop drawings dan persetujuan design yang 

biasanya diabaikan pada penjadwalan model tradisional. 

Critical chain project management dengan tidak sengaja menarik 

dan tampil untuk menawarkan sejumlah keuntungan atas 

penjadwalan tradisional dan metode pengendalian lainnya. Ini 

meliputi eleminasi dari variasi penyebab khusus seperti halnya 

pengumpulan waktu pengaman proyek dalam suatu buffer 

proyek, perlindungan terhadap rantai kritis melalui buffer 

proyek, memindahkan pekerjaan yang tidak mendesak ke 

belakang (as late as posible) dengan memberikan feeder–fedder 

buffer, datang dan memonitor pemakaian buffer untuk 

mengendalikan jadwal proyek. 
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3. Estimasi Waktu Pengaman 

Dalam mengestimasi durasi proyek harus didasarkan pada 

pengalaman perencanaan, dimana kebanyakan dari perencana-

an penjadwalan cenderung untuk menambahkan durasi 

keamanan yang tersembunyi ke dalam penilaian–penilaian 

mereka untuk setiap ketidakpastian pada kinerja aktual. 

Goldratt membantah bahwa ada kecenderungan alami bagi 

orang-orang untuk menambahkan waktu aman (just-in-case) 

pada penilaian mereka. Diyakini bahwa mereka yang 

mengestimasi waktu aktivitas, menyediakan estimasi yang 

memiliki sekitar 80-90% kesempatan untuk diselesaikan 

sebelum waktu yang diperkirakan. oleh karenanya, waktu 

rata–rata (50/50 kesempatan) diestimasi terlalu tinggi dengan 

kira–kira 30 sampai 40% (Gray dan Larson, 2007). Sebagai 

contoh, ketika seseorang diminta untuk mengestimasi tugas, 

coba tanyakan apakah tugas tersebut familiar. Dia berpikir 

tentang tugas tersebut dan usaha yang dibutuhkan dan 

memutuskan dia dapat menyelesaikan tugas dalam 5 hari. 

Kemudian, dia berpikir lagi. Bisa saja ada beberapa hal yang 

tidak familiar dalam tugas tersebut. Dia khawatir tentang 

kemungkinan adanya interupsi dari pekerjaan yang tidak 

direncanakan sebelumnya. Akhirnya, dia ingin memastikan 

untuk tidak melampaui waktu. Berdasarkan semua ketidak-

pastian ini, akhirnya dia memutuskan dapat mengerjakan tugas 

tersebut dalam 10 hari. Santoso (2009) mengungkapkan bahwa 

dalam kasus yang sama tentang estimasi waktu pengaman 

(hiden safety) dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 3.6 di bawah. 

Gambar 3.6. Hidden safety dalam estimasi (Santoso, 2009) 
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Pada ilustrasi pada Gambar 3.6 di atas menunjukan bahwa dia 

memiliki 5 hari pengamanan yang tersembunyi (hidden safety) 

dari 10 hari yang diperkirakan. Dia mengatakan pengaman yang 

tersembunyi karena dalam proyek dinyatakan bahwa tugas 

membutuhkan 10 hari pelaksanaan, 5 hari pengaman adalah 

faktor ketidakpastian dia. Jika kontingensi tersembunyi ini 

dapat meresap pada sebuah proyek, maka kebanyakan aktivitas 

secara teori harus diselesaikan sebelum waktunya. 

Lebih lanjut, Zultner (2003) menjelaskan bahwa terkait waktu 

pengaman berhubungan dengan istilah yang dia sebut sebagai 

estimasi variasi pekerjaan, sebagaimana diperlihatkan pada 

Gambar 2.8. Penjelasan atas gambar tersebut adalah ada 

kemungkinan 10 persen menyelesaikan pekerjaan didalam dua 

hari, kemungkinan 50 persen menyelesaikan pekerjaan di dalam 

lima hari, dan kemungkinan 90 persen menyelesaikan pekerjaan 

di dalam 10 hari. Ini jika anda mengambil “estimasi” sembilan 

diantara sepuluh hari, lalu perkiraannya tidak 50 persen 

kemungkinan waktu yang diharapkan, tetapi 90% kemungkin-

an waktu yang dijanjikan. Hal inilah yang kebanyakan orang 

pakai ketika mereka diminta untuk mengestimasi suatu 

pekerjaan. 

Gambar 3.7. Estimasi variasi pekerjaan (Zultner, 2003) 

 



Manajemen Proyek Rantai Kritis 

[45] 

Berdasarkan atas ilustrasi variasi pekerjaan seperti diperlihat-

kan pada Gambar 3.7 di atas, maka akan memberikan peluang 

terhadap pengembangan dari waktu yang dijanjikan seperti 

ditampakkan pada Gambar 3.8 di halaman berikut ini. Penjelasan 

atas gambar tersebut adalah untuk memenuhi waktu 

penyelesaian pekerjaan yang telah dijanjikan, maka seseorang 

memberikan waktu keamanan yang signifikan untuk 

memberikan perlindungan pada waktu pelaksanaan karena ia 

harus mempertimbangkan kondisi kerja aktual termasuk 

banyaknya berbagai pekerjaan mendesak yang akan timbul atau 

pekerjaan tersebut bisa menjadi lebih sulit dibandingkan 

kelihatannya ketika anda melakukannya, dan untuk 

mengantisipasi hal–hal yang tidak terduga. Seperti pada 

umumnya, kebanyakan software penjadwalan memperkirakan 

90% kemungkinan waktu yang dijanjikan dan sekitar separuh 

jangka waktu itu adalah waktu keamanan atau perlindungan 

untuk memastikan pekerjaan tersebut dapat selesai tepat 

waktu. 

Gambar 3.8. Pengembangan dari waktu yang dijanjikan  

(Zultner, 2003) 
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Berdasarkan atas uraian tentang pengembangan dari waktu 

yang dijanjikan pada Gambar 3.8 di atas, maka dapat dilanjutkan 

dengan istilah yang disebut dengan perbedaan waktu pengaman 

pada tiga proyek. Istilah ini cocok diterapkan bila kita 

mempunyai suatu proyek dengan tiga pekerjaan serupa dengan   

waktu   yang   dijanjikan 10 hari termasuk keamanan di masing–

masing pekerjaan. Manager proyek mencoba untuk memastikan 

bahwa proyek dapat selesai tepat waktu dengan menjaga setiap 

pekerjaan tepat pada waktunya. Dengan menggunakan 

penjadwalan tradisional, tiga pekerjaan yang masing–masing 

mempunyai durasi 10 hari, dimana waktu pelaksanaan dan 

keamanan yang diperlukan akan menghabiskan waktu 

keseluruhan selama 30 hari. Masing– masing dari ketiga 

pekerjaan mempunyai 90% kemungkinan menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu. Akan tetapi, kenyataannya kemungkinan 

dari penyelesaian proyek tepat waktu kurang dari 90% sehingga 

berdasarkan pengalaman tersebut manajer proyek cenderung 

untuk menambahkan suatu ketidaktentuan cadangan hingga 

berakhirnya proyek.   Namun   hal   ini   adalah   karena   jalan   

yang   terbaik untuk memperbaiki kinerja proyek adalah dengan 

mengatur ketidakpastian yang ada di dalam proyek. 

Pada Gambar 2.10 diilustrasikan tentang perbedaan waktu 

pengaman pada tiga proyek pada penerapan metode critical 

chain project management. Penjadwalan yang menggunakan 

metode ini memakai satu analogi asuransi (concepts of 

insurance) yang menyatukan segala resiko, berdasarkan 

pemikiran dari tiga rumah yang masing–masing pemilik rumah 

berusaha mengasuransikan rumahnya untuk mencegah 

kemungkinan resiko yang akan terjadi. Oleh karenanya mereka 

tidak mampu untuk menyisihkan dana secukupnya untuk 

mengatasi suatu masalah serius yang tidak terduga dalam waktu 

lebih dari lima hari. Ketika satu perusahaan asuransi 

menyatukan keselamatan dari ke tiga pemilik rumah tersebut, 
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pemilik rumah membayar lebih sedikit kepada perusahaan 

asuransi (polis asurnsi) yang kemudian mereka mendapatkan 

perlindungan terhadap rumah mereka masing–masing 

dibandingkan mereka merencanakan untuk menyisihkan dana 

sebelumnya yang cukup besar dalam waktu kurang dari lima 

hari. Hal ini dapat dilakukan karena perusahaan asuransi 

mengetahui bahwa bagaimana mungkin ketiga rumah tersebut   

akan   mendapatkan   masalah   yang   serius   pada   waktu   yang 

bersamaan. Berikut ini disajikan mengenai perbedaan waktu 

pengaman pada tiga proyek pada penggunaan metode critical 

chain project management seperti dapat diamati pada Gambar 

3.9 sebagai berikut ini: 

Gambar 3.9. Perbedaan waktu pengaman pada tiga proyek  

(Zultner, 2003) 

Pada Gambar 3.9 di atas dapat dijelaskan terjadi   efesiensi   dari   

waktun keamanan yang disatukan sehingga waktu keamanan 

yang tersedia untuk dibagi bersama 8,66 hari, namun hal ini 

sama dengan perlindungan untuk proyek (90% kemungkinan) 
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seperti lima hari waktu keamanan di dalam masing–masing 

tugas. Namun sekarang, waktu keamanan di luar masing–

masing tugas, tanpa membuat proyek terlambat sehingga 

membuat proyek lebih cepat 6 hari atau dapat mereduksi 15% 

dibandingkan penjadwalan tradisional. Inilah alasan kenapa kita 

dapat mengatakan waktu pelaksanaan proyek dengan 

menggunakan critical chain dapat menghasilkan 15%-25% 

lebih pendek atau cepat dibandingkan penjadwalan tradisional. 

4. Student’s Syndrome 

Student’s Syndrome serupa dengan ketika para siswa diberikan 

suatu tugas, mereka biasanya memulai mengerjakan tugas 

tersebut di menit–menit terakhir, bahkan panjangnya waktu 

yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan tugas–tugas 

tersebut lebih cepat. Kecenderungan sikap yang dengan sengaja 

mengulur-ngulur waktu pelaksanaan tugas dan ketika tiba 

waktunya harus diselesaikan secara tergesa-gesa untuk 

mengerjakan tugasnya.  Oleh karena itu, waktu keamanan yang 

ditambahkan menjadi semacam barang sisa, karena untuk 

memulai mengerjakan tugas tersebut tidak dilakukan pada 

waktu awal. Perilaku ini dapat menyebabkan waktu keamanan 

yang terdapat di dalam pekerjaan terbuang percuma bahkan 

sebelum kita memulai pekerjaan untuk melakukan pekerjaan, 

sehingga kita tidak lagi mempunyai 90% kemungkinan waktu 

yang dijanjikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, 

seperti diilustrasikan pada Gambar 3.10 sebagai berikut ini. 
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Gambar 3.10. Hilangnya waktu pengaman pekerjaan akibat 

student’s syndrome (Zultner, 2003) 

Seperti tampak pada Gambar 3.10 tersebut di atas, terdapat 90% 

kemungkinan waktu yang dijanjikan, mereka mempunyai 

banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi mereka 

berpikir dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 

7 hari, yaitu dengan mengerjakan sedikit beberapa pekerjaan 

yang mendesak atau mengulur waktu memulai pekerjaan. 

Permulaan ini tidak masalah karena masih ada waktu 

pengaman 5 hari. Di dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

waktu keamanan telah terbuang dengan percuma selama 3 hari. 

Sayangnya pada hari berikutnya ketika mereka mulai 

melakukan pekerjaan terjadi   masalah   yang   tidak   terduga   

sehingga   waktu   yang   tersisah berkurang menjadi 5 hari, 

yang berarti waktu keamanan yang tersedia telah habis. Oleh 

karena itu mereka berusaha mempercepat untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan mengambil waktu malam, tidak peduli 

seberapa besar usaha yang ia lakukan. 
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5. Parkinson’s law 

Parkinson’s law adalah kecenderungan seorang pekerja untuk 

menghabiskan waktu pekerjaannya walaupun dia dapat 

menyelesaikan pekerjaan itu sebelum waktunya. Jika sebuah 

aktivitas diestimasi untuk mendapatkan durasi yang direncana-

kan, biasanya dia tidak mengambil lebih sedikit dari durasi 

tersebut. Seorang pekerja hanya melakukan penyesuaian 

tingkat usaha/kemampuannya untuk menjaga kesibukannya 

pada keseluruh jadwal penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu 

biasanya, kalau seorang pekerja dapat menyelesaikan 

pekerjaannya lebih cepat dari waktu yang direncanakan mereka 

tidak mendapatkan balas jasa atau dengan kata lain seorang 

pekerja menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat namun dia 

tidak melaporkannya kepada perusahaan sehingga ini 

merugikan perusahaan. 

6. Multitasking 

Multitasking adalah mengerjakan beberapa pekerjaan dalam 

waktu yang bersamaan. Pengaruh dari multitasking seharusnya 

dipertimbangkan karena fragmentasi dari sumber daya dan 

waktu persiapan peralatan akan menyebabkan tugas-tugas 

menjadi tertunda karena hilangnya konsentrasi, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.11 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.11. Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek  

(Zultner, 2003) 
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Pada Gambar 3.11 tersebut di atas menunjukkan bahwa tiga 

proyek yang sama dan manager   proyek   bertanggung   jawab   

untuk   masing-masing   proyek. Masing-masing proyek terdiri 

dari 10 pekerjaan dengan durasi masing- masing 2 hari. Ada tiga 

jenis dari sumber daya yang diperlukan. Di dalam kasus ini, 

karena kita mempunyai tiga jenis masing-masing proyek dari 

sumber daya yang tersedia, kita hanya diberikan satu dari tiap 

jenis sumber daya kepada masing-masing proyek. ketiga proyek 

tersebut masing-masing memiliki waktu 20 hari untuk 

diselesaikan. Jika kita hanya mempunyai satu dari tiap jenis 

sumber daya, bagaimana seharusnya kita melakukannya? 

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat 

diilustrasikan pada Gambar 2.13. Pada gambar tersebut, 

manager proyek untuk proyek 1, 2, dan 3 berusaha untuk 

menekankan membuat kemajuan di masing-masing proyek 

mereka setiap minggunya. Dengan demikian, pekerjaan di 

proyek 1 belum selesai, sumber daya berpindah ke pekerjaan di 

proyek 2 demikian seterusnya. Hasilnya adalah manajer proyek 

akan memiliki “kemajuan” dari masing-masing proyek untuk 

dilaporkan setiap minggunya. Tentu saja, ini memerlukan waktu 

yang lebih panjang ketika anda tidak mempunyai banyak 

sumber daya. Hasil akhirnya menjadikan masing-masing 

proyek selesai dalam waktu 48, 50, dan 52 hari, sehingga hal 

ini berarti mempengaruhi waktu penyerahan proyek secara 

keseluruhan, seperti dapat diamati pada Gambar 3.12 di bawah 

ini: 
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Gambar 3.12.  Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek dengan 

multitasking (Zultner, 2003) 

Untuk lebih menggambarkan adanya peranan multitasking dapat 

diilustrasikan pada Gambar 3.12. Pada gambar tersebut dapat 

dijelaskan masing-masing sumber daya menyelesaikan semua 

pekerjaan di proyeknya sebelum berpindah kepada proyek yang 

lainnya, sehingga tidak ada sumber daya yang berpindah ke 

pekerjaan yang lain dan kemudian meneruskan kembali 

pekerjaan yang telah   di   tinggalkannya   dimana   hal   ini   lebih   

disukai   dan   dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih 

baik atau dengan kata lain membedakanya dalam skala prioritas 

menghindari multitasking.  Semua proyek diselesaikan lebih 

cepat di dalam waktu 20, 28, dan 36 hari. Bahkan proyek 1 yang 

menjadi prioritas tinggi dikerjakan 20 hari atau mengalami 

progres 240% dan proyek 3 lebih cepat 16 hari bila 

dibandingkan kasus multitasking.  Dengan konsep pemikiran ini 

dapat dikatakan “efisiensi” dari multitasking adalah suatu 

dongeng, seperti disajikan pada Gambar 3.13 di bawah ini: 
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Gambar 3.13.  Kebutuhan sumber daya pada tiga proyek tanpa 

multitasking (Zultner, 2003) 

Berdasarkan atas yang diperlihatkan pada Gambar 3.13 tersebut 

di atas, maka waktu yang dibutuhkan adalah untuk menyelesai-

kan tiga proyek yang dilaksanakan dengan multitasking adalah 

52 hari. Dengan demikian, kita dapat menghitung berapa 

banyak yang bisa dilakukan dalam waktu yang sama tanpa 

multitasking?. Dengan demikian, kita dapat melihat keuntungan 

dari penerapan penggunaan critical chain project management 

(manajemen proyek rantai kritis). Sebagai pembuktian, maka 

dengan jumlah sumber daya yang sama kita dapat 

menyelesaikan 5 proyek tanpa adanya tambahan biaya dan 

tidak ada resiko-resiko tambahan jika kita menghapuskan 

multitasking di semua proyek sebagaimana diperlihatkan pada 

Gambar 3.14 di bawah ini: 
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Gambar 3.14. Keuntungan yang diperoleh dengan tidak 

menggunakan multitasking sumber daya (Zultner, 2003) 

7. Manajemen Buffer 

Manajemen buffer adalah kunci untuk mengatur aktivitas pada 

rantai kritis jadwal proyek. Metodologi rantai kritis tidak dapat 

terlaksana tanpa manajemen buffer. Ada tiga macam ketidak-

pastian di dalam perencanaan dan penjadwalan   proyek, yakni 

ketidakpastian waktu aktivitas, ketidakpastian waktu alur, dan 

ketidakpastian sumber daya. Untuk mengatur ketidakpastian di 

dalam proyek-proyek konstruksi, maka digunakan manajemen 

buffer untuk membuat penilaian atas kebutuhan dari buffer pada 

setiap aktivitas. 

Manajemen buffer dapat memberikan pandangan yang jelas 

terhadap dampak resiko yang kumulatif kepada kinerja proyek, 

termasuk pertimbangan tentang batasan sumber daya dan 

berfokus kepada penyebab ketidakpastian di dalam manajemen 

proyek. Oleh karena itu, menjadwalkan tanpa mempertimbang-

kan batasan  sumber  daya  menjadi sesuatu  yang  tak  dapat  

dipercaya  dalam  menjadwalkan,  karena  waktu untuk memulai 

suatu aktivitas biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber 

daya. 
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Di dalam metode critical chain project management, buffer 

ditambahkan pada durasi yang digunakan pada penjadwalan 

proyek untuk melindungi critical chain bagi suksesnya proyek. 

Banyak faktor yang mempengaruhi ukuran suatu buffer proyek, 

ada faktor-faktor resiko sebagai berikut: gangguan dalam   

persediaan material dan alat, pembiayaan tidak beraturan, 

kesalahan disain, cuaca buruk, kerusakan peralatan, pemborong 

tidak efisien, gangguan administrasi yang sah, dan lain-lain. 

Demi untuk menghindari adanya faktor resiko, maka untuk 

menyelesaikan proyek lebih awal dari jadwal yang direncanakan 

dengan batasan sumber daya, aplikasi buffer/penyangga di 

dalam critical chain digunakan untuk memecahkan per-

masalahan tersebut. Dimana buffer digunakan untuk melindungi 

jadwal proyek secara global dari ketidakpastian-ketidakpastian 

pada setiap pekerjaan sehingga dapat diselesai tepat waktu. 

Buffer yang digunakan di dalam critical chain adalah sebagai 

berikut ini: 

1) Project buffer  

Adalah untuk melindungi waktu penyelesaian akhir proyek dari 

ketidakpastian jadwal di dalam aktivitas critical chain. Project 

buffer ditempatkan pada akhir proyek setelah pekerjaan yang 

berada di dalam jaringan kritis yang terakhir. 

2) Feeding   buffers   

Adalah untuk melindungi dan menjaga  kinerja aktivitas jaringan 

critical chain dari perubahan karena ketidakpastian jadwal di 

dalam aktivitas dari jaringan-jaringan yang tidak kritis sehingga 

tidak mengganggu aktivitas di dalam jaringan kritis dalam 

hubungan ketergantungan, hanya ketika 100% dari feeding 

buffer dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada rantai 

yang tidak kritis baru akan berpengaruh pada critical chain dan 

project buffer. Feeding buffer ditempatkan pada persimpangan 
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(sambungan-sambungan) antara rantai yang tidak kritis dengan 

critical chain. 

3) Resource buffer 

Adalah untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan dari 

ketersediaan sumber daya, sehingga tidak ada penambahan 

waktu untuk critical chain, resource buffer ditempatkan pada 

critical chain. 

Manajemen buffer menyediakan suatu alat antisipasi yang jelas 

untuk mengantisipasi tindakan-tindakan dan keputusan-

keputusan   di dalam suatu proyek. Dimana instrumen yang 

digunakan adalah dengan memperlihatkan pada sejauh mana 

penetrasi buffer terhadap suatu interval waktu, yang nantinya 

akan memberi suatu pandangan perspektif dari tingkat 

konsumsi buffer. Dengan demikian, tim proyek perlu memonitor 

project buffer dan feeder-feeder buffer pada interval waktu 

tertentu pada proyek, biasanya pada progress mingguan. Para 

manajer proyek dalam melakukan monitoring dan mengontrol 

jadwal yaitu dengan menjaga jalur (track) dimana seberapa 

besar project buffer telah dikonsumsi. Demi untuk dapat efektif 

memonitor dan mengontrol jadwal proyek, maka diilustrasikan 

penempatan project buffer dan feeding buffer seperti dapat 

diamati pada Gambar 3.15 berikut ini: 
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Gambar 3.15. Penempatan Feeding Buffer dan Project Buffer 

Seperti diilustrasikan pada Gambar 3.15 tersebut di atas, project 

buffer dan feeder buffer yang harus dimonitor sedikitnya pada 

interval waktu 1/3 dari jumlah keseluruhan waktu project 

buffer. Para manajer proyek harus meng-update buffers-buffer 

setiap kali mereka memonitor pekerjaan pada masing-masing 

pengawas lapangan, untuk memperkirakan seberapa banyak 

waktu yang mereka sudah habiskan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan sampai dengan sekarang. Oleh karena proses-proses 

monitoring dan ketersediaan sumber daya adalah berdasar 

pada laporan masing-masing pengawas lapangan. Dimana 

sejumlah waktu yang tersedia diharapkan tidak berubah untuk 

menyelesaikan semua pekerjaan yang belum diselesaikan, 

sehingga bukan berapa banyak pekerjaan yang mereka sudah 

selesaikan sejauh ini, tetapi berapa banyak waktu yang tersedia 

untuk menyelesaikan semua pekerjaan. 
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Dalam menganalisa sisa waktu yang tersedia dapat dilihat pada 

konsumsi buffer yang ditunjukan pada penetrasi buffer 

terhadap suatu interval waktu. Jika penetrasi ke dalam buffer-

buffer adalah hijau, hal ini menunjukan pekerjaan terakhir pada 

critical chain diselesaikan lebih awal atau penetrasi ke dalam 

buffer adalah kurang dari 1/3 project buffer sehingga tidak perlu 

mengambil tindakan apapun. Jika penetrasi ke dalam buffer-

buffer adalah kuning, hal ini menunjukkan suatu pekerjaan 

memerlukan waktu tambahan atau waktu penyelesaian akhir 

terlambat dan bila dihubungkan dengan penetrasi buffer adalah 

antara 1/3 dan 2/3 project buffer, maka tim proyek perlu 

merencanakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pada 

critical chain untuk mempercepat kegiatan berikutnya 

(mengembalikan buffer). Hal ini merupakan peringatan dini 

untuk menentukan langkah atau tindakan sehingga laju 

pekerjaan proyek dapat dikendalikan. Jika penetrasi ke dalam 

buffer-buffer adalah merah, hal ini menunjukan penetrasi buffer 

melebihi dari 2/3 project buffer, tim proyek harus mengambil 

tindakan segera. Untuk menjadi lebih mudah dipahami atas 

terjadinya indikator warna hijau, kuning dan merah, maka 

diilustrasikan proses penetrasi buffer dengan menyediakan 

pengukuran dengan kontrol critical chain project management 

(manajemen proyek rantai kritis) seperti diperlihatkan pada 

Gambar 3.16 berikut ini. 
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Gambar 3.16. Penetrasi buffer dengan menyediakan pengukuran 

dengan kontrol critical chain project management (Leach, 2000) 

Seperti tampak pada Gambar 3.16 di atas, maka ketika indikator 

penetrasi buffer berwarna hijau proyek berjalan pada track yang 

benar dan tidak perlu mengambil tindakan, penetrasi buffer 

warna kuning merupakan alarm dini yang memerlukan 

perencanaan tindakan dan ketika penetrasi buffer warna merah 

harus segera mengambil tindakan yang efektif. Untuk 

menjelaskan bagaimana cara  buffer bekerja untuk melindungi 

jadwal proyek dari resiko ketidakpastian dapat dicontohkan 

dengan proyek yang sama dengan tiga pekerjaan masing-

masing mempunyai durasi 10 hari, kemudian waktu yang 

direncanakan sebagai suatu rantai kritis proyek adalah 15 hari 

jangka waktu proyek yang di harapkan dan sembilan hari waktu 

keamanan proyek (buffer), seperti ditampakkan pada Gambar 

3.17 berikut ini. 
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Gambar 3.17. Perhitungan konsumsi buffer (Leach, 2000) 

Berdasarkan atas ilustrasi yang disajikan pada Gambar 2.18 untuk 

tiga pekerjaan yang masing-masing mempunyai durasi 10 hari, 

maka dapat diperlihatkan kemajuan pekerjaan proyek aktual 

adalah sebagai berikut: 

1) Pada bagian nomor 1 (warna merah) menjelaskan 

pekerjaan yang pertama menghabiskan waktu pekerjaan 

enam hari dari lima hari waktu yang diharapkan, maka 

buffer proyek berkurang satu hari menjadi delapan hari 

waktu keamanan proyek. 

2) Pada bagian nomor 2 (warna biru) menjelaskan pekerjaaan 

yang kedua menghabiskan waktu pelaksanaan tiga hari 

dari lima hari sebagai ganti lima hari waktu yang 

diharapkan, maka buffer proyek ditambahkan dua hari dari 

buffer sebelumnya menjadi sepuluh hari waktu keamanan 

proyek. 

3) Pada bagian nomor 3 (warna hitam) menjelaskan pekerjaan 

yang ketiga menghabiskan waktu selama 10 hari dari lima 

hari waktu yang diharapkan, maka buffer proyek berkurang 

lima hari menjadi lima hari waktu keamanan proyek. 
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Hasil akhir dari proyek tersebut dapat menjelaskan bahwa kita 

dapat menyelesaikan proyek lebih awal, yaitu selama 24 hari. 

Itu berarti jika proyek ini   dilaksanakan dalam waktu 10 hari, 

kita dapat mengharapkan bahwa sembilan diantara sepuluh 

hari, proyek itu akan selesai dalam waktu 24 hari. Sebaliknya, 

jika kita mengurangi enam hari dari jadwal rencana yaitu 30 

hari, maka kita telah menginvestasikan sabagian dari buffer 

proyek untuk meningkat-kan kemungkinan 95%, 98%, atau 

lebih untuk pekerjaan berikutnya. 

8. Metode Pengukuran Buffer 

Dalam Leach (2003) dinyatakan bahwa terdapat 4 metode 

pendekatan yang sering digunakan dalam menentukan ukuran 

buffer yang sederhana untuk menentukan project buffer dan 

feeder buffer, yaitu sebagai berikut ini:  

1) Metode cut dan paste (Cut and paste method) 

Feeding buffer di dalam cut and paste method pada dasarnya 

memotong 50% dari durasi untuk semua aktivitas, dan untuk 

melekatkan project buffer dengan separuh durasi rantai kritis 

pada akhir rantai, seperti halnya untuk melekatkan buffer 

pengisi dengan separuh durasi aktivitas ke aktivitas pada jalur 

yang tidak rantai kritis (non critical chain) yang membawa 

kepada rantai kritis. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 

2.19, dalam rantai kritis dengan 3 aktivitas, setiap tugas dengan 

waktu ketidaktentuan 20, yang berasal dari pemotongan 

sebesar 50% dari aktivitas keseluruhan waktu kerja 40, dan 

project buffer mempunyai 30 sebagai ukuran buffer yang di-

tambahkan pada akhir rantai kritis yang mempunyai durasi 60. 

 
Gambar 3.18. Contoh perhitungan buffer dengan metode cut dan paste 
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2) Metode Root Square Erros (RSEM) 

Aturan perekat yang digunakan untuk menentukan buffer 

proyek dan feeding buffer di dalam root square errors method 

memerlukan 2 estimasi durasi tugas, pertama estimasi aman (S) 

mempunyai cukup pengaman untuk melindungi dari semua 

kemungkinan besar sumber keterlambatan, dan yang kedua 

estimasi rata-rata yaitu 50% dari durasi tugas. Asumsi waktu 

penyelesaian tugas adalah bebas, ukuran buffer ditetapkan 

sebagai 2 standar deviasi, seperti ditunjukkan pada rumus di 

bawah ini: 

Dimana n adalah banyaknya aktivitas dalam rantai kritis atau 

pengisi rantai. 

3) The Square Root of the Sum of Squares Method (SSQ) 

Dalam metode ini, ukuran buffer adalah akar dua penjumlahan 

kwadrat dari perbedaan antara durasi resiko yang rendah dan 

durasi rata-rata untuk masing-masing tugas waktu tunggu 

sepanjang rantai pada buffer. Jika cabang alur yang menuju 

akhir, boleh digunakan hanya satu rantai yang terpanjang atau 

hasil yang paling besar dengan mempertimbangkan masing-

masing rantai. 

4) Metode Bias Plus SSQ 

Metoda ini adalah suatu kombinasi 50% dari metode rantai (cut 

and paste method) dan metoda SSQ, yaitu buffer terdiri dari 

suatu bagian tetap, yang ditambah pada perhitungan SSQ 

buffer. Bagian yang diperhitungkan meliputi variasi yang 

meliputi penyimpangan tetapi jauh lebih kecil dibanding 50% 

dari rantai (cut and paste method). Metode ini menyediakan 

beberapa petunjuk untuk menetapkan perekat atau bagian 

penyimpangan dari buffer, tetapi tetap penilaian pengalaman 

harus digunakan dalam menentukan ukuran buffer.  
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EMPAT 

STUDI KASUS MANAJEMEN PROYEK RANTAI KRITIS 

 

A. Data Umum Proyek 

Untuk dapat melakukan analisis proyek menggunakan 

manajemen proyek rantai kritis (critical chain project 

management), maka dibutuhkan data-data proyek yang relevan 

sesuai kebutuhan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari 

kontrak konstruksi yang sudah disepakati antara pemilik 

proyek dengan pihak kontraktor. Data umum proyek sebagai 

berikut ini: 

Berdasarkan data proyek seperti dicantumkan di atas, maka 

yang perlu dicermati adalah kebutuhan data yang diperlukan 

untuk penerapan manajemen proyek rantai kritis terdiri dari: 

1. Durasi pelaksanaan proyek. 

2. Daftar aktivitas kegiatan dan durasi yang dibutuhkan 

masing-masing kegiatan. 

3. Biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan proyek.  

Nama Proyek  :Pembangunan Gudang Polowijo 

Lokasi Proyek :Desa Wadung Kecamatan Jenu 

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 

Sumber Anggaran :Swasta/Pribadi 

Nilai Anggaran Proyek: Rp 4.500.000.000,- 

Pengguna Proyek :Bapak Santoso Utomo 

Dikerjakan Oleh :CV. Bonang Raya 

Durasi Proyek :98 hari kalender 

Skedul Pelaksanaan :23 Maret 2021 – 28 Juni 2021 
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Dengan mengacu kebutuhan data yang dimaksud diperoleh dari 

sumber data pihak kedua (kontraktor), yaitu jadwal 

pelaksanaan proyek 98 hari, biaya tenaga kerja langsung yang 

dibutuhkan Rp. 574.600.000 dan daftar aktivitas kegiatan 

beserta durasinya akan ditampilkan pada pembahasan 

selanjutnya. Dalam hal ini, anggaran proyek di-breakdown hanya 

untuk biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan dalam 

pelaksanaan manajemen proyek rantai kritis dengan alasan 

bilamana proyek dipercepat tetap membutuhkan biaya material 

yang sama dengan penyelesaian proyek tepat jadwal. Kebutuhan 

material dan volume pekerjaan tetap berlaku sesuai dengan 

dokumen kontrak kontruksi yang telah disepakati tanpa ada 

pengurangan atau penambahan baik pelaksanaan proyek mau 

dipercepat atau sesuai jadwal tepat waktu. Di lain pihak, dengan 

penerapan manajemen proyek rantai kritis akan dihasilkan 

jadwal pelaksanaan proyek menjadi lebih cepat dan 

pengaruhnya akan peka terhadap perubahan biaya tenaga kerja 

langsung yang dibutuhkan, sedangkan kebutuhan material akan 

tetap tidak akan ada perubahan nilainya. 

B. Penjadwalan Menggunakan Metode CCPM 

Pada penelitian ini, dari data yang sudah diperoleh akan 

dihitung durasi pengerjaan pembangunan Gudang Polowijo 

dengan menggunakan software MS. Project 2019 dengan 

mengaplikasikan metode CCPM (Critical Chain Project 

Management). Untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan penyusunan work breadown structure 

(WBS)  dari data yang telah diperoleh agar aktivitas-aktivitas 

dalam proyek tersebut terutama hubungan saling keter-

gantungan sesuai data yang dapat diamati pada Tabel 4.1 

sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.1. Waktu dan Aktivitas Kerja 

No Kegiatan 
Durasi 

(hari) 
Mulai Selesai 

Kegiatan 

sebelum 

Kegiatan 

sesudah 

1 
Lama 

kegiatan 
98 Tue 23/3/21 Mon 28/6/21 - - 

2 Kontrak 0 Tue 23/3/21 Tue 23/3/21 - 4 

3 Pendahuluan 3 Tue 23/3/21 Thu 25/3/21 - - 

4 Uitzet 3 Tue 23/3/21 Thu 25/3/21 2 6 

5 

Pek. 

Konstruksi 

Baja 

54 Fri 26/3/21 Mon 28/6/21  - 

6 
Galian Tanah 

Pondasi 
6 Fri 26/3/21 Tue 02/4/21 4 7 

7 

Urugan 

Tanah 

Kembali 

5 Wed 03/4/21 Wed 8/4/21 6 8 

8 Pembesian 5 Thu 9/4/21 Thu 15/4/21 7 8 

9 
Bekisting 

Kolom 
4 Fri 16/4/21 Fri 21/4/21 8 10 

10 

Pek. beton 

mutu Fc = 

16, 9 MPa 

5 Mon 22/4/21 Fri 27/4/21 9 11 

11 

Pemasangan 

rangka 

kuda-kuda 

IWF 

30 Mon 28/4/21 Fri 10/6/21 10 17,20 

12 
Pek. Talang 

baja 
5 Fri 11/6/21 Wed 16/6/21 - - 

13 
Pemasangan 

talang datar 
2 Fri 11/6/21 Sat 12/06/21 11 14 

14 
Pemasangan 

pipa 
2 Mon 14/6/21 Tue 15/6/21 13 - 

15 
Pemasangan 

seng plat 
1 Wed 16/6/21 Wed 16/6/21 14 - 

16 

Pek. Dinding 

(siding 

samping) 

pakai rangka 

hallow 

13 Wed 28/4/21 Tue 18/5/21 - - 
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17 
Rangka 

hallow 
10 Wed 28/4/21 Tue 11/5/21 10 18 

18 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

3 Wed 12/5/21 Tue 18/5/21 17 23 

19 

Pek. Dinding 

(siding depan 

belakang) 

pakai rangka 

hallow 

12 Thu 29/4/21 Tue 18/5/21 - - 

20 
Rangka 

hallow 
8 Thu 29/4/21 Mon 10/5/21 10 21 

21 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

4 Tue 11/5/21 Tue 18/5/21 20 26 

22 
Pekerjaan 

bofen 
9 Wed 19/5/21 Mon 31/5/21 - - 

23 Pasang bofen 7 Wed 19/5/21 Thu 27/5/21 17 24 

24 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

2 Fri 28/5/21 
Mon 

31/05/21 
23 34 

25 
Pekerjaan 

pintu hallow 
15 Tue 11/5/21 Wed 02/6/21 - - 

26 

Pasang kusen 

pintu baja 

profil hallow 

6 Tue 11/5/21 Thu 20/5/21 20 27 

27 

Pasang jalusi 

baja profil 

hollow 20 x 

40 x 1,7 mm 

4 Fri 21/5/21 Wed 26/5/21 26 28 

28 

Pasang besi 

plat strip 3 

mm x 19 mm 

3 Thu 27/5/21 Mon 31/5/21 27 29 

29 
Pasang daun 

pintu panel 
2 Tue 01/6/21 Wed 02/6/21 28 33 

30 
Pekerjaan 

lisplank 
2 Thu 17/6/21 Fri 18/6/21 - - 

31 

Pasang 

Papan Kayu 

bengkirai kw 

II 

2 Thu 17/6/21 Fri 18/6/21 15 - 
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32 
Pek. Canopy 

depan 
11  Thu 03/6/21 Wed 16/6/21 - - 

33 
Pasang 

rangka 
7 Thu 03/6/21 Fri 11/6/21 29 34 

34 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

2  Sat 12/6/21 Mon 14/6/21 33 35 

35 
Pasang 

spandek 
2  Tue 15/6/21 Wed 16/6/21 34 36 

36 
Pek. Canopy 

bofen 
8  Thu 17/6/21 Mon 28/6/21 - - 

37 
Pasang 

rangka 
4  Thu 17/6/21 Tue 22/6/21 35 38 

38 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las,du) 

2  Wed 23/6/21 Thu 24/6/21 37 39 

39 
Pasang 

spandek 
2  Fri 25/6/21 Mon 28/6/21 38 - 

Sumber: Bonang Raya, CV (2021) 

Berdasarkan atas Tabel 4.1 di atas, maka aktivitas proyek yang 

diteliti memiliki 39 aktivitas kerja dengan durasi pengerjaan 

proyek 98 hari, sudah ditentukan kapan mulainya dan kapan 

harus selesai dari semua aktivitas pekerjaan serta kegiatan 

sebelum dan sesudahnya. 

1. Menginventarisasi Kegiatan Proyek yang Diteliti 

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun network 

planning adalah menginventarisasi kegiatan, yaitu dengan cara 

melakukan pengkajian dan pengindentifikasian lingkup proyek, 

menguraikan atau memecahkan menjadi kegiatan-kegiatan 

pada proyek. Pada langkah ini, juga termasuk menentukan 

perhitungan slack dan durasi total proyek. Slack atau biasa juga 

dinamakan float adalah merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan 

elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Kegiatan-kegiatan proyek 

pembangunan gudang polowijo dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.2. Daftar kegiatan proyek 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

sebelumnya 

Durasi 

(hari) 

Slack 

(hari) 

Durasi 

total 

(hari) 

1 Kontrak A - 0 - - 

           Pendahuluan 

2 Uitzet B A 3 - 3 

           Pekerjaan konstruksi baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C B 6 2 8 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
D C 5 2 7 

5 Pembesian E D 5 1 6 

6 
Bekisting 

Kolom 
F E 4 1 5 

7 

Pek. Beton 

mutu Fc = 16, 

9 MPa 

G F 5 - 5 

8 

Pemasangan 

rangka kuda-

kuda IWF 

H G 30 3 33 

           Pekerjaan talang baja 

9 
Pemasangan 

talang datar 
I H 2 - 2 

10 
Pemasangan 

Pipa 
J I 2 - 2 

11 
Pemasangan 

seng plat 
K J 1 - 1 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 
Rangka 

Hollow 
N G 8 1 9 

13 

Asesoris 

(perkuatan, 

las, du) 

O N 4 - 4 

            Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka holow 

14 Rangka Hollow N 9 34 43  

15 
Asesoris 

(Perkuatan, las, 
O 4 43 47  
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du) 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P M 7 - 7 

17 

Asesoris 

(perku-atan, 

las, du) 

Q P 2 - 2 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen 

pintu baja 

profil Hollow 

50x100x2,3 

mm 

R G 6 5 11 

19 

Pasang jalusi 

baja profil 

Hollow 20 x 

40 x 1,7 mm 

S R 4 4 8 

20 

Pasang besi 

plat strip 3 

mm x 19 mm 

T S 3 2 5 

21 
Pasang daun 

pintu panel 
U T 2 2 4 

           Pekerjaan Listplank 

22 

Pasang Papan 

Kayu bengkirai 

kw II 

V K 2 - 2 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 
Pasang 

Rangka 
W U 7 2 9 

24 

Asesoris 

(perkuatan, 

las, du) 

X W 2  3 5 

25 
Pasang 

Spandek 
Y X 2  3 5 

          Pekerjaan canopy bofen 

26 
Pasang 

Rangka 
Z Y 4  3 7 

27 
Asesoris 

(Perkuatan, 
AA Z 2  3 5 
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las, du) 

28 
Pasang 

Spandek 
AB AA 2  3 5 

Sumber: Data diolah (2021) 

Setelah mendapatkan data waktu dan kegiatan kerja yang sudah 

dalam bentuk work breakdown structure (WBS), maka akan mudah 

untuk menghitung secara manual, dengan cara membuat diagram 

jaringan kegiatan yang saling ketergantungan untuk network 

diagram dan kegiatan apa saja di setiap lintasan, dengan membuat 

perhitungan maju terdiri dari ES dan EF. Perhitungan ini dimulai 

dari start (initial event) menuju finish (terminal event) untuk 

menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan (EF), waktu 

tercepat terjadinya kegiatan (ES) dan saat paling cepat dimulainya 

suatu peristiwa (E). ES adalah waktu mulai paling awal suatu 

kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam  hari, maka waktu ini 

adalah hari paling awal kegiatan dimulai; sedangkan EF adalah 

waktu selesai paling awal suatu kegiatan. EF suatu kegiatan terdahulu 

= ES kegiatan berikutnya. 

Berdasarkan pada Tabel 4.2, maka sudah bisa dimulai untuk 

pembuatan network diagram. Langkah selanjutnya adalah 

menganalisa waktu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan adalah 

untuk mengetahui kurun waktu bagi setiap kegiatan dan 

menggambarkan jaringan kerja, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 

sebagai berikut ini: 

Tabel 4.3. Perhitungan Maju 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Maju 

ES EF 

1 Kontrak A - 0 0 

           Pendahuluan 

2 UItzet B 3 0 3 

           Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 Galian Tanah Pondasi C       8 3 11 

4 Urugan Tanah Kembali D       7    11 18 
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5 Pembesian E       6    18 29 

6 Bekisting Kolom F       5    24 24 

7 
Pekerjaan Beton mutu 

Fc = 16, 9 MPa 
G       5    29 34 

8 
Pemasangan rangka 

kuda-kuda IWF 
H     33    34 67 

           Pekerjaan Talang baja 

9 Pemasangan talang datar I 2 67 69 

10 Pemasangan Pipa J 2 69 71 

11 Pemasangan seng pelat K 1 71 72 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L 13 34 47 

13 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
M 3 47 50 

Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow N 9 34 43 

15 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
O 4 43 47 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P 7 50 57 

17 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Q 2 57 39 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen pintu baja 

profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

R 11 34 45 

19 

Pasang jalusi baja profil 

Hollow 20 x 40 x 1,7 

mm 

S 8 45 53 

20 
Pasang besi plat strip 3 

mm x 19 mm 
T 5 53 58 

21 Pasang daun pintu panel U 4 58 62 

           Pekerjaan Lisplank 

22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
V 2 67 69 

           Pekerjaan Canopy Depan 
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23 Pasang Rangka W 9 62 71 

24 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
X 5 71 76 

25 Pasang Spandek Y 5 76 81 

           Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Z 7 81 88 

27 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
AA 5 88 93 

28 Pasang Spandek AB 5 93 98 

Sumber: Data diolah (2021) 

Setelah dilakukan perhitungan maju untuk mendapatkankan ES 

(Early  Start) dan EF (Early Finish) seperti dapat diamati pada Tabel 

4.3 tersebut di atas, maka dilanjutkan dengan perhitungan mundur. 

Perhitungan mundur dimulai dari finish menuju start untuk 

mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan (LF), 

waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan (LS) dan saat paling 

lambat suatu peristiwa terjadi (L). LS (latest activity start time) 

adalah waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa 

memperlambat proyek secara keseluruhan, sedangkan LF (latest 

activity finish time) adalah waktu paling lambat kegiatan 

diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Untuk 

mendapatkan nilai LS (Latest Start) dan LF (Latest Finish) pada 

perhitungan proyek pembangunan gudang polowijo, maka dapat 

diamati seperti  pada Tabel 4.4. berikut ini: 

Tabel 4.4. Perhitungan Mundur 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Mundur 

LS LF 

1 Kontrak A - 0 0 

           Pendahuluan 

2 UItzet A 3 0 3 

           Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 Galian Tanah Pondasi C 8 3 11 

4 Urugan Tanah D 7 32 39 
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Kembali 

5 Pembesian E 6 39 45 

6 Bekisting Kolom F 5 45 50 

7 
Pekerjaan Beton mutu 

Fc = 16, 9 MPa 
G 5 50 55 

8 
Pemasangan rangka 

kuda-kuda IWF 
H       33 55 88 

           Pekerjaan Talang baja 

9 
Pemasangan talang 

datar 
I 2 

88 
90 

10 Pemasangan Pipa J 2 90 92 

11 Pemasangan seng plat K 1 92 93 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L      13 77 90 

13 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
M        3 90 93 

Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow N 9 80 89 

15 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
O 4 89 93 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P 7 84 91 

17 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
Q 2 91 93 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen pintu 

baja profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

R      11 34 45 

19 

Pasang jalusi baja 

profil Hollow 20 x 40 x 

1,7 mm 

S        8 45 53 

20 
Pasang besi plat strip 

3 mm x 19 mm 
T        5 53 58 

21 
Pasang daun pintu 

panel 
U        4 

58 
62 

           Pekerjaan Lisplank 
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22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
V        2 91     93 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka W        9 62 71 

24 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
X        5 71 76 

25 Pasang Spandek Y        5 76 81 

          Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Z        7 81 88 

27 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
AA        5 88 93 

28 Pasang Spandek AB        5 93 98 

Sumber: Data diolah (2021) 

Dari hasil perhitungan nilai LS dan LF diatas, seperti dicontoh-

kan yang didapatkan ES peristiwa AB adalah 93. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa peristiwa AB paling lambat dimulai pada 

hari ke 93, sedangkan LF peristiwa AB adalah 98. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa peristiwa AB paling lambat selesai 

dikerjakan pada  hari ke 98. 

2. Menghitung Total Float, Jalur Kritis dan Kurun Waktu 

Penyelesaian Proyek pada Penjadwalan Konvensional 

Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan-

kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila terjadi keterlambatan 

akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. 

Kegiatan yang berada dalam jalur ini disebut kegiatan kritis. 

Kegiatan kritis tidak memiliki waktu tenggang (float), 

sedangkan float adalah tenggang waktu suatu kegiatan tertentu 

yang non kritis dari proyek atau merupakan sejumlah kelonggaran 

waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Berikut ini 

perhitungan total float kegiatan pada proyek dapat diamati pada 

Tabel 4.5 sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.5.  Perhitungan Total Float 

No 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Maju 

Perhitungan 

Mundur 
Total 

Float 
ES EF LS LF 

1 A 0 0 0 0 0 0 

2 B 3 0 3 0 3 0 

3 C 6 3 11 3 11 0 

4 D 5 11 18 32 39 21 

5 E 5 18 24 39 45 21 

6 F 4 24 29 45 50 21 

7 G 5 29 34 50 55 21 

8 H 30 34 67 55 88 21 

9 I 2 67 69 88 90 21 

10 J 2 69 71 90 92 21 

11 K 1 71 72 92 93 21 

12 L 10 34 47 77 90 43 

13 M 3 47 50 90 93 43 

14 N 8 34 43 80 89 46 

15 O 4 43 47 89 93 46 

16 P 7 50 57 84 91 34 

17 Q 2 57 59 91 93 34 

18 R 6 34 45 34 45 0 

19 S 4 45 53 45 53 0 

20 T 3 53 58 53 58 0 

21 U 2 58 62 58 62 0 

22 V 2 67 69 91 93 24 

23 W 7 62 71 62 71 0 

24 X 2 71 76 71 76 0 

25 Y 2 76 81 76 81 0 

26 Z 4 81 88 81 88 0 

27 AA 2 88 93 88 93 0 

28 AB 2 93 98 93 98 0 

Sumber: Data diolah (2021) 
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Berdasarkan hasil perhitungan float seperti disajikan pada 

Tabel 4.5 di atas, maka dapat ditentukan lintasan kritis proyek, 

dimana lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri kegiatan-

kegiatan yang memiliki total float= 0, sehingga dapat dijelaskan 

sebagai berikut ini: 

1. Kegiatan yang memiliki total float = 0 adalah terdiri kegiatan 

A-B-C-R-S-T-U-W-X-Y-Z-AA-AB, maka jalur yang melewati 

kegiatan-kegiatan tersebut adalah lintasan/jalur kritis. 

2. Waktu total penyelesaian proyek pembangunan gudang 

polowijo berdasarkan lintasan kritis adalah 98 hari. 

3. Pengaplikasian Metode CCPM pada Proyek yang Diteliti 

Langkah pertama dalam pengaplikasian metode CCPM adalah 

melakukan pengurangan durasi masing-masing kegiatan 

sebesar 50% dari durasi sebenarnya (cut and paste method). 

Pengurangan ini bertujuan untuk menghilangkan safety times 

sehingga permasalahan seperti student’s syndrome,  parkinson’s  

law, multitasking, dan over estimated activity durations dapat 

dihilangkan. Perhitungan pengurangan durasi kegiatan pada 

proyek yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut 

ini: 

Tabel 4.6. Perhitungan Pengurangan Durasi Kegiatan 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

sebelumnya 

Durasi 

(hari) 

Durasi 

CCPM 

(hari) 

1 Kontrak A - 0 0 

           Pendahuluan 

2 Uitzet B A 3 1,5 

           Pekerjaan konstruksi baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C B 8 4 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
D C 7 3,5 

5 Pembesian E D 6 3 
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6 
Bekisting 

Kolom 
F E 5 2,5 

7 

Pek. Beton 

mutu Fc = 16, 9 

MPa 

G F 5 2,5 

8 

Pemasangan 

rangka kuda-

kuda IWF 

H G 33 16,5 

           Pekerjaan talang baja 

9 
Pemasangan 

talang datar 
I H 2 1 

10 
Pemasangan 

Pipa 
J I 2 1 

11 
Pemasangan 

seng plat 
K J 1 0.5 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L G 13 6,5 

13 

Asesoris 

(perku-atan, 

las, du) 

M L 3 1,5 

            Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow N G 9 4,5 

15 

Asesoris 

(Perku- atan, 

las, du) 

O N 4 2 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P M 7 3,5 

17 

Asesoris 

(perku-atan, 

las, du) 

Q P 2 1 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen 

pintu baja profil 

Hollow 

50x100x2,3 mm 

R G 11 5,5 

19 
Pasang jalusi 

baja profil 
S R 8 4 
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Hollow 20 x 40 

x 1,7 mm 

20 

Pasang besi plat 

strip 3 mm x 19 

mm 

T S 5 2,5 

21 
Pasang daun 

pintu panel 
U T 4 2 

           Pekerjaan Listplank 

22 

Pasang Papan 

Kayu bengkirai 

kw II 

V K 2 1 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka W U 9 4,5 

24 

Asesoris 

(perku-atan, 

las, du) 

X W 5 2,5 

25 Pasang Spandek Y X 5 2,5 

          Pekerjaan canopy bofen 

26 Pasang Rangka Z Y 7 3,5 

27 

Asesoris 

(Perku-atan, 

las, du) 

AA Z 5 2,5 

28 Pasang Spandek AB AA 5 2,5 

Sumber: Data diolah (2021) 

4. Membuat Network Planning dengan Metode CCPM pada 

Proyek yang Diteliti 

Berdasarkan daftar kegiatan (aktivitas) dan durasi masing-masing 

kegiatan yang sudah disusun dalam bentuk work breakdown 

structure (WBS), maka langkah berikutnya adalah membuat diagram 

jaringan kegiatan yang saling ketergantungan dan kegiatan apa saja 

yang berada di setiap lintasan kegiatan proyek. Proses membuat 

network planning ini untuk menghasilkan penjadwalan baru dengan 

tujuan untuk memperbaiki penjadwalan konvensional menjadi 

penjadwalan metode rantai kritis (CCPM).  Hasil yang diharapkan 

adalah dengan penjadwalan metode CCPM akan mengurangi durasi 

total pelaksanaan proyek yang sudah diperoleh dari penjadwalan 
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konvensional. Langkah-langkah yang ditempuh pada penjadwalan 

metode rantai kritis sama dengan penjadwalan konvensional, tetapi 

perbedaannya durasi yang dipakai adalah durasi yang sudah 

dikurangi 50% (cut and paste method) dari durasi awal (durasi 

penjadwalan konvensional). Dengan demikian, langkah yang harus 

ditempuh pertama kali adalah membuat perhitungan maju seperti 

ditunjukkan pada Tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7. Perhitungan Maju Penjadwalan Metode CCPM 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Maju 

ES EF 

1 Kontrak A - 0 0 

           Pendahuluan 

2 Uitzet B 1,5 0 1,5 

           Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 Galian Tanah Pondasi C 4 1,5 5,5 

4 Urugan Tanah Kembali D 3,5 5,5 9 

5 Pembesian E 3 9 12 

6 Bekisting Kolom F 2,5 12 14,5 

7 
Pekerjaan Beton mutu 

Fc = 16, 9 MPa 
G 2,5 14,5 17 

8 
Pemasangan rangka 

kuda-kuda IWF 
H 16,5 17 33,5 

           Pekerjaan Talang baja 

9 Pemasangan talang datar I 1 33,5 34,5 

10 Pemasangan Pipa J 1 34,5 35,5 

11 Pemasangan seng pelat K 0.5 35,5 36 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L 6,5 17 23,5 

13 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
M 1,5 23,5 25 

Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow N 4,5 17 21,5 

15 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
O 2 21,5 23,5 
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           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P 3,5 25 28,5 

17 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Q 1 28,5 29,5 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen pintu baja 

profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

R 5,5 17 22,5 

19 

Pasang jalusi baja profil 

Hollow 20 x 40 x 1,7 

mm 

S 4 22,5 26,5 

20 
Pasang besi plat strip 3 

mm x 19 mm 
T 2,5 26,5 29 

21 Pasang daun pintu panel U 2 29 31 

           Pekerjaan Lisplank 

22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
V 1 36 37 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka W 4,5 31 35,5 

24 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
X 2,5 35,5 38 

25 Pasang Spandek Y 2,5 38 40,5 

           Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Z 3,5 40,5 44 

27 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
AA 2,5 44 46,5 

28 Pasang Spandek AB 2,5 46,5 49 

Sumber: Data diolah (2021) 

Berdasarkan atas informasi yang diperoleh pada Tabel 4.7 di 

atas, maka setelah dilakukan perhitungan maju untuk men-

dapatkan ES (Early Start) dan EF (Early Finish), berikutnya 

dilanjutkan dengan perhitungan mundur untuk mendapatkan 

nilai LS (Latest Start) dan LF (Latest Finish) seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.8 sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.8. Perhitungan Mundur Penjadwalan Metode CCPM 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Mundur 

LS LF 

1 Kontrak A - 0 0 

           Pendahuluan 

2 Uitzet A       1,5 0 1,5 

           Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 Galian Tanah Pondasi C       4 1,5 5,5 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
D 3,5 

16 
19,5 

5 Pembesian E      3 19,5 22,5 

6 Bekisting Kolom F      2,5 22,5 25 

7 
Pekerjaan Beton mutu 

Fc = 16, 9 MPa 
G      2,5 25 27,5 

8 
Pemasangan rangka 

kuda-kuda IWF 
H   16,5   27,5    44 

           Pekerjaan Talang baja 

9 
Pemasangan talang 

datar 
I      1 

44  45 

10 Pemasangan Pipa J      1 45  46 

11 Pemasangan seng plat K     0.5 46 46,5 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L      6,5 38,5 45 

13 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
M      1,5   45 46,5 

Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow N 4,5 40 44,5 

15 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
O 2   44,5 46,5 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P 3,5 42 45,5 

17 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
Q 1 45,5 46,5 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 Pasang kusen pintu R      5,5 17 22,5 
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baja profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

19 

Pasang jalusi baja 

profil Hollow 20 x 40 x 

1,7 mm 

S        4   22,5   26,5 

20 
Pasang besi plat strip 

3 mm x 19 mm 
T      2,5   26,5   29 

21 
Pasang daun pintu 

panel 
U        2 

29 
  31 

           Pekerjaan Lisplank 

22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
V        1   45,5   46,5 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka W       4,5 31 35,5 

24 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
X       2,5   35,5   38 

25 Pasang Spandek Y       2,5    38  40,5 

          Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Z       3,5   40,5   44 

27 
Asesoris (Perkuatan, 

las, du) 
AA       2,5   44  46,5 

28 Pasang Spandek AB       2,5   46,5   49 

Sumber: Data diolah (2021) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Tabel 4.8 di atas, 

maka dihasilkan perhitungan LS dan LF. Penggunaan nilai 

perhitungan ES yang didapatkan pada perhitungan maju 

tersebut dapat dicontohkan peristiwa AB adalah 46,5 yang 

menunjukan bahwa peristiwa AB paling lambat dimulai pada 

hari ke 46,5; sedangkan LF peristiwa AB yang didapatkan pada 

perhitungan mundur adalah 49, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa peristiwa AB paling lambat selesai dikerjakan pada hari 

ke 49. 
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Setelah melakukan perhitungan maju dan mundur dan telah 

mendapat besarnya ES, EF, LS, dan LF; maka selanjutnya bisa 

dilakukan identifikasi jalur kritis dengan perhitungan total float 

yang dapat dilihat dalam Tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.9. Perhitungan Total Float CCPM 

No 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

(hari) 

Perhitungan 

Maju 

Perhitungan 

Mundur 
Total 

Float 
ES EF LS LF 

1 A 0 0 0 0 0 0 

2 B 1,5 0 1,5 0 1,5 0 

3 C 3 1,5 5,5 1,5 5,5 0 

4 D 2,5 5,5 9 16 19,5 10,5 

5 E 2,5 9 12 19,5 22,5 10,5 

6 F 2 12 14,5 22,5 25 10,5 

7 G 2,5 14,5 17 25 27,5 10,5 

8 H 15 17 33,5 27,5 44 10,5 

9 I 1 33,5 34,5 44 45 10,5 

10 J 1 34,5 35,5 45 46 10,5 

11 K 0,5 35,5 36 46 46,5 10,5 

12 L 5 17 23,5 38,5 45 21,5 

13 M 1,5 23,5 25 45 46,5 21,5 

14 N 4 17 21,5 40 44,5 23 

15 O 2 21,5 23,5 44,5 46,5 23 

16 P 3,5 25 28,5 42 45,5 17 

17 Q 1 28,5 29,5 45,5 46,5 17 

18 R 3 17 22,5 17 22,5 0 

19 S 2 22,5 26,5 22,5 26,5 0 

20 T 1,5 26,5 29 26,5 29 0 

21 U 1 29 31 29 31 0 

22 V 1 36 37 45,5 46,5 9,5 

23 W 3.5 31 35,5 31 35,5 0 

24 X 1 35,5 38 35,5 38 0 

25 Y 1 38 40,5 38 40,5 0 
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26 Z 2 40,5 44 40,5 44 0 

27 AA 1 44 46,5 44 46,5 0 

28 AB 1 46,5 49 46,5 49 0 

Sumber: Data diolah (2021) 

Berdasarkan atas hasil perhitungan total float seperti 

ditunjukkan pada Tabel 4.9 di atas, maka dapat ditentukan 

lintasan kritis, dimana lintasan kritis adalah lintasan yang 

memiliki total float = 0, sehingga lintasan kritis kegiatan proyek 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kegiatan yang memiliki total float = 0 adalah kegiatan-

kegiatan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan A-B-C-R-S-T-U-

W-X-Y-Z-AA-AB, maka jalur yang melewati kegiatan-

kegiatan tersebut adalah disebut lintasan kritis. 

2) Berdasarkan atas lintasan kritis yang telah didapatkan 

tersebut, maka dapat diketahui waktu total penyelesaian 

proyek pembangunan Gudang polowijo dengan metode 

penjadwalan (network planning) yang baru adalah menjadi 

49 hari. 

Dengan demikian, proses perbaikan jadwal dari proyek 

pembangunan gudang polowijo dengan menggunakan 

manajemen proyek rantai kritis dibanding dengan penjadwalan 

konvensional dapat ditampilkan data sebagaimana dapat 

diamati pada Tabel 4.10 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.10. Perbandingan Penjadwalan Manajemen Proyek Rantai 

Kritis Dibanding Penjadwalan Konvensional 

No Uraian 
Metode Penjadwalan 

Konvensional Rantai Kritis 

1 Lintasan Kritis 
A-B-C-R-S-T-U-W-X-

Y-Z-AA-AB 

A-B-C-R-S-T-U-W-

X-Y-Z-AA-AB 

2 Durasi Total (hari) 98 49 
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Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.10 di atas, 

maka perbaikan jadwal yang dilakukan dengan menggunakan 

manajemen proyek rantai kritis dapat menurunkan durasi total 

proyek menjadi 50% dari penjadwalan konvensional. Hasil ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja 

langsung yang akan dibahas pada bagian lain berikutnya. 

C. Menghitung Jumlah Pekerja dengan Menghilangkan 

Safety Time dan Multitasking 

Setelah mengurangi durasi kegiatan-kegiatan pada kegiatan 

proyek sebesar 50% dengan menggunakan cut and paste method 

dari penjadwalan CPM (penjadwalan konvensional). Penerapan 

pemotongan durasi kegiatan proyek sebesar 50% ini berarti 

sudah termasuk menghilangkan waktu aman (safety time). 

Langkah berikutnya pada metode CCPM adalah menghilangkan 

multitasking atau mengerjakan dua atau lebih pekerjaan di 

dalam satu waktu. Berdasarkan atas data-data yang diperoleh 

dari CV. Bonang Raya selaku kontraktor pelaksana, maksimal 

satu jenis pekerja yang bekerja pada satu waktu adalah 10 

orang. Untuk lebih bisa menggambarkan kondisi tenaga kerja 

yang terlibat dalam pekerjaan  bisa dapat dilakukan perhitungan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek 

yang ditangani. Berikut ini adalah daftar jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan dalam proyek 

pembangunan gudang polowijo seperti dapat diamati pada 

Tabel 4.11 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.11. Data jumlah pekerja untuk masing-masing kegiatan 

No Kegiatan Resources Jumlah (orang) 

1 Kontrak - - 

           Pendahuluan 

2 Uitzet Mandor 1 

           Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 Galian Tanah Pondasi 
Tukang gali 

tanah 

5 
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4 Urugan Tanah Kembali 
Tukang gali 

tanah 

5 

5 Pembesian Tukang besi 4 

6 Bekisting Kolom Tukang besi 4 

7 
Pekerjaan Beton mutu Fc = 

16, 9 MPa 
Pekerja 5 

8 
Pemasangan rangka kuda-

kuda IWF 
Tukang las 11 

           Pekerjaan Talang baja 

9 Pemasangan talang datar Pekerja 2 

10 Pemasangan Pipa Pekerja 2 

11 Pemasangan seng plat Pekerja 2 

          Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow Tukang las 4 

13 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Tukang las 2 

Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hollow Tukang las 4 

15 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Tukang las 2 

           Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen Pekerja 4 

17 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Tukang las 2 

           Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen pintu baja 

profil Hollow 50x100x2,3 

mm 

Tukang las 4 

19 
Pasang jalusi baja profil 

Hollow 20 x 40 x 1,7 mm 
Pekerja 3 

20 
Pasang besi plat strip 3 mm 

x 19 mm 
Pekerja 3 

21 Pasang daun pintu panel Tukang besi 3 

           Pekerjaan Lisplank 

22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
Pekerja 4 
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           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka Pekerja 3 

24 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Tukang las 2 

25 Pasang Spandek Pekerja 2 

          Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Pekerja 3 

27 
Asesoris (Perkuatan, las, 

du) 
Tukang las 2 

28 Pasang Spandek Pekerja 2 

Sumber: Data diolah (2021) 

Berdasarkan informasi data pekerja yang dibutuhkan dalam 

pengerjaan proyek dengan telah menghilangkan safety time dan 

multitasking seperti diperlihatkan pada Tabel 11 di atas, maka 

jumlah sumberdaya manusia yang terlibat adalah 90 orang, 

dapat diperinci untuk pekerja  35 orang, tukang gali tanah 10 

orang, tukang besi 11 orang, tukang las 33 orang dan mandor 1 

orang. 

D. Memasukkan Feeding Buffer 

Pengurangan durasi aktivitas pada metode ini menyebabkan 

resiko keterlambatan semakin besar. Oleh karena itu 

dibutuhkan buffer atau waktu penyangga yang harus 

diaplikasikan agar kegiatan tidak terlambat. Buffer ditambahkan 

kedalam waktu proyek yang durasi aktivitasnya dikurangi 

dengan tujuan dihasilkannya  jadwal  yang lebih aman. Untuk 

mendapatkan perhitungan feeding buffer yang akurat digunakan 

metode root square method (RSEM). Cara ini sama dengan 

menghitung dua standar deviasi dengan memasukan durasi CPM 

(S) dan durasi CCPM (A) yang besarnya 50% dari estimasi aman. 

Besarnya buffer didapat dengan menyelesaikan persamaan 

sebagai berikut ini: 
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Dimana: 

S = Durasi CPM (Penjadwalan konvensional) 

A = Durasi CCPM (Penjadwalan rantai kritis) 

Berdasarkan persamaan di atas, maka dengan memasukkan 

durasi CPM dan CCPM akan didapat data yang dapat digunakan 

untuk perhitungan buffer sebagaimana dapat  dilihat pada Tabel 

4.12 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.12. Perhitungan Buffer 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM 
(S-A)/2 

(1) 

((S-A)/2)2 

(2) 

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
D 7 3,5 1,75 3,0625 

5 Pembesian E 6 3 1,5 2,25 

6 Bekisting Kolom F 5 2,5 1,25 1,5625 

7 

Pekerjaan Beton 

mutu Fc = 16, 9 

MPa 

G 5 2,5 1,25 1,5625 

8 

Pemasangan 

rangka kuda-

kuda IWF 

H 33 16,5 8,25 68,0625 

             Pekerjaan Talang baja 

9 
Pemasangan 

talang datar 
I 2 1 0,5 0,25 

10 
Pemasangan 

Pipa 
J 2 1 0,5 0,25 

11 Pemasangan K 1 0.5 0,25 0,0625 
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seng pelat 

            Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow L 13 6,5 3,25 10,5625 

13 

Asesoris 

(Perkuatan, las, 

du) 

M 3 1,5 0,75 0,5625 

            Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka holow 

14 Rangka Hollow N 9 4,5 2,25 5,0625 

15 

Asesoris 

(Perkuatan, las, 

du) 

O 4 2 1 1 

             Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen P 7 3,5 1,75 3,0625 

17 

Asesoris 

(Perku- atan, 

las, du) 

Q 2 1 0,5 0,25 

             Pekerjaan Pintu Hallow 

18 

Pasang kusen 

pintu baja profil 

Hollow 

50x100x2,3 mm 

R 11 5,5 2,75 7,5625 

19 

Pasang jalusi 

baja profil 

Hollow 20 x 40 

x 1,7 mm 

S 8 4 2 4 

20 

Pasang besi plat 

strip 3 mm x 19 

mm 

T 5 2,5 1,25 1,5625 

21 
Pasang daun 

pintu panel 
U 4 2 1 1 

             Pekerjaan Lisplank 

22 

Pasang Papan 

Kayu bengkirai 

kw II 

V 2 1 0,5 0,25 

             Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka W 9 4,5 2,25 5,0625 

24 Asesoris X 5 2,5 1,25 1,5625 
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(Perkuatan, las, 

du) 

25 Pasang Spandek Y 5 2,5 1,25 1,5625 

             Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka Z 7 3,5 1,75 3,0625 

27 

Asesoris 

(Perkuatan, las, 

du) 

AA 5 2,5 1,25 1,5625 

28 Pasang Spandek AB 5 2,5 1,25 1,5625 

Sumber: Data diolah (2021) 

Berdasarkan data-data yang diperlihatkan pada Tabel 4.12 di 

atas, maka setelah mendapatkan hasil data pada kolom (1) dan 

kolom (2) yang nanti akan dipergunakan dalam perhitungan 

selanjutnya, yaitu untuk menghitung Feeding Buffer dan Project 

Buffer. 

1. Menghitung Feeding Buffer 

Dalam metode CCPM ada beberapa jenis buffer yang digunakan, 

yaitu project buffer dan feeding buffer. Keduanya memiliki 

perbedaan yaitu feeding  buffer diletakan pada akhir rantai non 

kritis dan project buffer diletakan pada akhir kegiatan. 

Memasukan feeding buffer bertujuan untuk mengamankan 

rantai non kritis dari keterlambatan sehingga tidak 

membahayakan rantai kritis. Berdasarkan daftar kegiatan pada 

proyek pembangunan gudang polowijo terdapat 5 jalur non 

kritis yang perlu dilakukan perhitungan feeding buffer, 

sebagaimana berikut: 
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1) Jalur non kritis A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 

Pada jalur non kritis ini besarnya feeding buffer dapat dihitung 

dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.13. Feeding Buffer Jalur non kritis A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM (S-A)/2  ((S-A)/2)2    

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

4 

Urugan 

Tanah 

Kembali 

D 7 3,5 1,75 3,0625 

5 Pembesian E 6 3 1,5 2,25 

6 
Bekisting 

Kolom 
F 5 2,5 1,25 1,5625 

7 

Pekerjaan 

Beton mutu 

Fc = 16, 9 

MPa 

G 5 2,5 1,25 1,5625 

8 

Pemasangan 

rangka kuda-

kuda IWF 

H 33 16,5 8,25 68,0625 

             Pekerjaan Talang baja 

9 
Pemasangan 

talang datar 
I 2 1 0,5 0,25 

10 
Pemasangan 

Pipa 
J 2 1 0,5 0,25 

11 
Pemasangan 

seng pelat 
K 1 0.5 0,25 0,0625 

Total 81,625 

Feeding Buffer (hari) 18,07 
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2) Jalur non kritis A-B-C-L-M  

Pada jalur non kritis ini besarnya feeding buffer dapat dihitung 

dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.14. Feeding Buffer Jalur non kritis A-B-C-L-M 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM (S-A)/2  ((S-A)/2)2    

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

            Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

4 
Rangka 

Hollow 
L 13 6,5 3,25 10,5625 

5 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

M 3 1,5 0,75 0,5625 

Total 15,6875 

Feeding Buffer (hari) 7,92 

 

3) Jalur non kritis A-B-C-N-O 

Pada jalur non kritis ini besarnya feeding buffer dapat dihitung 

dan  hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.15. Feeding Buffer Jalur non kritis A-B-C-N-O 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM (S-A)/2  ((S-A)/2)2 

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 
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            Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka holow 

4 
Rangka 

Hollow 
N 9 4,5 2,25 5,0625 

5 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

O 4 2 1 1 

Total 
10,625 

Feeding Buffer (hari) 
6,52 

 

4) Jalur non kritis A-B-C-P-Q  

Pada jalur non kritis ini besarnya feeding buffer dapat dihitung 

dan  hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.16. Feeding Buffer Jalur non kritis A-B-C-P-Q 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM (S-A)/2  ((S-A)/2)2 

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

             Pekerjaan Bofen 

4 Pasang Bofen P 7 3,5 1,75 3,0625 

5 

Asesoris 

(Perkuatan, 

las, du) 

Q 2 1 0,5 0,25 

Total 7,875 

Feeding Buffer (hari) 5,61 
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5) Jalur non kritis A-B-C-V  

Pada jalur non kritis ini besarnya feeding buffer dapat dihitung 

dan  hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.17. Feeding Buffer Jalur non kritis A-B-C-V 

No Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM 

Durasi 

CCPM (S-A)/2 ((S-A)/2)2 

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

             Pekerjaan Lisplank 

4 

Pasang Papan 

Kayu bengkirai 

kw II 

V 2 1 0,5 0,25 

Total 4,8125 

Feeding Buffer (hari) 4,39 

 
Berdasarkan atas hasil perhitungan feeding buffer pada jalur-

jalur non kritis sebagaimana informasi data yang disajikan pada 

Tabel 4.13, Tabel 4.14, Tabel 4.15, Tabel 4.16 dan  Tabel 4.17,  

maka dapat disimpulkan dalam bentuk summary perhitungan 

feeding buffer seperti dapat ditampilkan pada Tabel 4.18 berikut 

ini. 

Tabel 4.18. Summary Perhitungan Feeding Buffer 

 

No 

 

Jalur Non Kritis 
Feeding Buffer 

(Hari) 

Feeding Buffer 

(Jam) 

1 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 18,07 144,56 

2 A-B-C-L-M 7,92 63,36 

3 A-B-C-N-O 6,52 52,16 

4 A-B-C-P-Q 5,61 44,88 

5 A-B-C-V 4,39 35,12 
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2. Menghitung Project Buffer 

Setelah menghitung feeding buffer, maka langkah selanjutnya 

adalah perhitungan project buffer. Buffer ini ditambahkan pada 

akhir proyek untuk melindungi waktu akhir dari penyelesaian-

nya. Besarnya buffer dihitung berdasarkan perhitungan project 

buffer seperti dapat diamati pada Tabel 4.19 berikut ini: 

Tabel 4.19.  Perhitungan Project Buffer 

Jalur Non Kritis A-B-C-R-S-T-U-W-X-Y-Z-AA-AB 
 

No 

 

Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Durasi 

CPM (S) 

Durasi 

CCPM (A) 

 

(S-A)/2 

 

((S-A)/2)2 

1 Kontrak A - 0 0 0 

             Pendahuluan 

2 Uitzet B 3 1,5 0,75 0,5625 

             Pekerjaan Konstruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
C 8 4 2 4 

              Pekerjaan Pintu Hallow 

4 

Pasang kusen pintu 

baja profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

R 11 5,5 2,75 7,5625 

5 

Pasang jalusi baja 

profil Hollow 20 x 

40 x 1,7 mm 

S 8 4 2 4 

6 
Pasang besi plat 

strip 3 mm x 19 mm 
T 5 2,5 1,25 1,5625 

7 
Pasang daun pintu 

panel 
U 4 2 1 1 

              Pekerjaan Canopy Depan 

8 Pasang Rangka W 9 4,5 2,25 5,0625 

9 
Asesoris (perkuatan, 

las, du) 
X 5 2,5 1,25 1,5625 

10 Pasang Spandek Y 5 2,5 1,25 1,5625 

              Pekerjaan Canopy Bofen 

11 Pasang Rangka Z 7 3,5 1,75 3,0625 

12 
Asesoris (perkuatan, 

las, du) 
AA 5 2,5 1,25 1,5625 

13 Pasang Spandek AB 5 2,5 1,25 1,5625 
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 Total 33,06 

 Feeding Buffer 

(hari)  
11,5 

 

Dari hasil perhitungan seperti ditunjukkan pada Tabel 4.19 

didapat project buffer sebesar 11,5 hari, yang dapat dimasukkan 

ke dalam penjadwalan metode CCPM (49 hari) sehingga total 

durasi penjadwalan dengan metode CCPM menjadi 60,5 hari 

atau dibulatkan menjadi 61 hari. 

E. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Perhitungan biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari 

perkalian antara upah pekerja dengan satuan waktu bekerja  

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam proyek. 

Berikut ini tarif upah pekerja yang berlaku pada proyek 

pembangunan gudang polowijo, seperti dapat dilihat pada Tabel 

4.20 berikut ini: 

Tabel 4.20. Daftar Tenaga Kerja dan Upah 

No Jenis Pekerjaan Harga Upah (Rp) Satuan Waktu 

1 Mandor 85,000.00 1 Orang/ Jam 

2 Kepala Tukang Gali Tanah 85,000.00 1 Orang/ Jam 

3 Kepala Tukang Besi 85,000.00 1 Orang/ Jam 

4 Kepala Tukang Las 85,000.00 1 Orang/ Jam 

5 Tukang Gali Tanah 85,000.00 1 Orang/ Jam 

6 Tukang Besi 85,000.00 1 Orang/ Jam 

7 Tukang Las 85,000.00 1 Orang/ Jam 

8 Pekerja 85,000.00 1 Orang/ Jam 

 

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.20, maka biaya tenaga kerja 

total yang dikeluarkan  dalam proyek ini didapat dari 

mengalikan harga masing-masing jenis pekerjaan dengan durasi 

tiap kegiatan serta jumlah pekerja yang digunakan pada 

kegiatan tersebut. Pada kegiatan proyek yang diteliti, diperoleh 

2 (dua) penjadwalan yang terdiri penjadwalan awal dengan 
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menggunakan CPM (penjadwalan konvensional) dengan durasi 

total proyek 98 hari dan jadwal perbaikan dengan menggunakan 

metode CCPM dengan durasi total 61 hari, sehingga dalam hal ini 

penghitungan biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan 

sebagai berikut ini: 

1. Biaya tenaga kerja langsung penjadwalan CPM  

Pada bagian ini biaya tenaga kerja langsung dihitung sesuai 

dengan aktivitas pekerjaan penjadwalan CPM (konvensional) 

dengan durasi pelaksanaan proyek 98 hari, sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 4.21 berikut ini: 

Tabel 4.21. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No Kegiatan 
Durasi 

(Jam) 

Jenis Sumber 

Daya 

Jumlah 

Pekerja 

Total Biaya 

(Rp) 

1 Kontrak - - -  

           Pendahuluan 

2 Uitzet 24 Mandor 1 2.040.000 

           Pekerjaan Kontruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
64 

Tukang Gali 

Tanah 
5 27.200.000 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
56 

Tukang Gali 

Tanah 
5 23.800.000 

5 Pembesian 48 Tukang Besi 4 16.320.000 

6 Bekisting Kolom 40 Tukang Besi 4 13.600.000 

7 

Pekerjaan Beton 

mutu Fc = 16, 9 

MPa 

40 Pekerja 5 17.000.000 

8 

Pemasangan 

rangka kuda-kuda 

IWF 

264 Tukang Las 

 

11 246.840.000 

           Pekerjaan Talang Baja  

9 
Pemasangan talang 

datar 
16 Pekerja 2 

 

2.720.000 

10 Pemasangan Pipa 16 Pekerja 2 2.720.000 

11 Pemasangan seng 8 Pekerja 2    1.360.000 
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pelat 

           Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hallow 104 Tukang Las 4 35.360.000 

13 

Asesoris 

(perkuatan, las, 

du) 

24 Tukang Las 2 
 

4.080.000 

           Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka 

holow 

14 Rangka Hallow 72 Tukang Las 4    24.480.000 

15 

Asesoris 

(perkuatan, las, 

du) 

32 Tukang Las 2 5.440.000 

 Pek. Bofen     

16 Pasang Bofen 56 Pekerja 4    19.040.000 

17 

Asesoris 

(perkuatan, las, 

du) 

16 Tukang Las 2 2.720.000 

       Pekerjaan Pintu Hollow 

18 

Pasang kusen 

pintu baja profil 

Hallow 

88 Tukang Las 4 29.920.000 

19 

Pasang jalusi baja 

profil Hollow 20 x 

40 x 1,7 mm 

64 Pekerja 3 16.320.000 

20 

Pasang besi plat 

strip 3 mm x 19 

mm 

40 

 

Pekerja 3 10.200.000 

21 
Pasang daun pintu 

panel 
32 

 

Tukang Besi 

 

3 8.160.000 

           Pekerjaan Lisplank 

22 

Pasang Papan 

Kayu bengkirai kw 

II 

16 Pekerja 4 5.440.000 

           Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka 72 Pekerja 3 18.360.000 
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24 

Asesoris 

(perkuatan, las, 

du) 

40 Tukang Las 2 6.800.000 

25 Pasang Spandek 40 Pekerja 2 6.800.000 

           Pekerjaan Canopy Bofen 

26  Pasang Rangka 56 Pekerja 3 14.280.000 

27 

Asesoris 

(perkuatan, las, 

du) 

40 Tukang Las 2 6.800.000 

28 Pasang Spandek 40 Pekerja 2 6.800.000 

Total   574.600.000 

 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada Tabel 4.21, biaya 

total tenaga kerja langsung pada proyek pembangunan Gudang 

Polowijo adalah Rp.  574.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh 

empat juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjadwalan 

dengan metode Critical Path Method total durasi yang didapat 

adalah 98 hari. 

2. Biaya tenaga kerja langsung penjadwalan 

menggunakan metode CCPM 

Perhitungan biaya langsung diperoleh dari pengumpulan data 

tentang upah pekerja yang berlaku pada proyek pembangunan 

gudang polowijo. Dengan menggunakan perhitungan yang sama 

seperti Tabel 4.21, maka biaya tenaga kerja total yang 

dikeluarkan dalam proyek ini didapat dari perkalian upah 

masing-masing jenis pekerjaan dengan durasi tiap kegiatan 

serta jumlah pekerja yang digunakan pada kegiatan tersebut. 

Oleh karena pada metode CCPM ini ditekankan pada 

peningkatan produktivitas karyawan yang terlibat dalam 

kegiatan proyek khususnya pada masing-masing kegiatan di 

dalamnya, maka upah pekerja yang bekerja harus dinaikkan 

selaras dengan peningkatan produktivitas  tersebut. Oleh karena 

itu, upah pekerja mengalami peningkatan sebesar dua 50% dari 

tingkat upah normalnya, yaitu dari tarif Rp. 85.000 per jam 
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menjadi sebesar Rp. 127.500,00 per jam. Dengan demikian, 

maka hasil perhitungan biaya tenaga kerja langsung dihitung 

sesuai dengan aktivitas pekerjaan penjadwalan menggunakan 

metode CCPM dengan durasi pelaksanaan proyek 61 hari, 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.22 berikut ini: 

Tabel 4.21. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No Kegiatan 
Durasi 

(Jam) 

Jenis Sumber 

Daya 

Jumlah 

Pekerja 

Total Biaya 

(Rp) 

1 Kontrak - - -  

        Pendahuluan 

2 Uitzet 12 Mandor 1 1.530.000 

        Pekerjaan Kontruksi Baja 

3 
Galian Tanah 

Pondasi 
32 

Tukang Gali 

Tanah 
5 20.400.000 

4 
Urugan Tanah 

Kembali 
28 

Tukang Gali 

Tanah 
5 17.850.000 

5 Pembesian 24 Tukang Besi 4 12.240.000 

6 Bekisting Kolom 20 Tukang Besi 4 10.200.000 

7 
Pek.Beton mutu Fc 

= 16, 9 MPa 
20 Pekerja 5 12.750.000 

8 
Pemasangan rangka 

kuda-kuda IWF 
132 Tukang Las 11 185.130.000 

         Pekerjaan Talang Baja 

9 
Pemasangan talang 

datar 
8 Pekerja 2 2.040.000 

10 Pemasangan Pipa 8 Pekerja 2 2.040.000 

11 
Pemasangan seng 

pelat 
4 Pekerja 2 1.020.000 

        Pekerjaan Dinding/Siding samping pakai rangka hollow 

12 Rangka Hollow 52 Tukang Las 4 26.520.000 

13 
Asesoris 

(perkuatan, las, du) 
12 Tukang Las 2 3.060.000 

        Pekerjaan Dinding/Siding depan belakang pakai rangka holow 

14 Rangka Hollow 36 Tukang Las 4 18.360.000 
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15 
Aksesory 

(perkuatan, las, du) 
16 Tukang Las 2 4.080.000 

     Pekerjaan Bofen 

16 Pasang Bofen 28 Pekerja 4 14.280.000 

17 
Asesoris 

(perkuatan, las, du) 
8 Tukang Las 2   2.040.000 

     Pekerjaan Pintu Hollow 

18 

Pasang kusen pintu 

baja profil Hollow 

50x100x2,3 mm 

44 Tukang Las 4 22.440.000 

19 

Pasang jalusi baja 

profil Hollow 20 x 

40 x 1,7 mm 

32 Pekerja 3 12.240.000 

20 
Pasang besi plat 

strip 3 mm x 19 mm 
20 Pekerja 3   7.650.000 

21 
Pasang daun pintu 

panel 
16 Tukang Besi 3   6.120.000 

        Pekerjaan Lisplank 

22 
Pasang Papan Kayu 

bengkirai kw II 
8 Pekerja 4   4.080.000 

         Pekerjaan Canopy Depan 

23 Pasang Rangka 36 Pekerja 3 13.770.000 

24 
Asesoris 

(perkuatan, las, du) 
20 Tukang Las 

2 
5.100.000 

25 Pasang Spandek 20 Pekerja 2 5.100.000 

         Pekerjaan Canopy Bofen 

26 Pasang Rangka 26 Pekerja 3 9.945.000 

27 
Asesoris 

(perkuatan,las,du) 
20 Tukang Las 

2 
5.100.000 

28 Pasang Spandek 20 Pekerja 2 5.100.000 

Total 430.185.000 

 

Berdasarkan atas perhitungan durasi CCPM seperti diperlihat-

kan pada Tabel 4.22 di atas terhadap perhitungan biaya tenaga 

kerja langsung, maka didapat durasi total selama 61 hari dan 
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total biaya Rp. 430.185.000 (empat ratus tiga puluh juta seratus 

delapan puluh lima ribu rupiah). 

Dengan demikian, sudah terbukti penjadwalan dengan 

menggunakan metode manajemen proyek rantai kritis (critical 

chain project management) menghasilkan durasi yang lebih 

pendek sekaligus biaya tenaga kerja langsung yang lebih hemat 

dibandingkan dengan metode penjadwalan konvensional 

(critical path method). Untuk lebih menggambarkan dengan 

lebih jelas dapat diamati pada Tabel 4.23 berikut ini: 

Tabel 4.23. Perbandingan durasi dan biaya tenaga kerja langsung 

penjadwalan CPM dan CCPM 

Penjadwalan Durasi (hari) Biaya tenaga kerja langsung (Rp) 

Metode CPM 98 Proyek 

lebih cepat 

selesai 

37,75% 

574.600.000 Proyek 

membutuhkan 

biaya tenaga 

kerja langsung 

lebih hemat 

25,13% 

Metode CCPM 61 430.185.000 

Sumber: Data diolah (2021) 

F. Analisa Buffer Management 

Managemen buffer digunakan untuk memonitoring jadwal 

ketika eksekusi, dimana hanya project buffer yang diawasi 

dibandingkan dengan ratusan kegiatan di metode CPM. 

Managemen Buffer bertindak sebagai alat untuk menjaga 

keandalan dari jadwal proyek tetapi tidak merubah critical chain 

dibandingkan dengan metode CPM. 

Managemen buffer dibagi menjadi tiga divisi yang sama besar, 

dibedakan menjadi beberapa warna yaitu terdiri warana hijau, 

kuning dan merah. Warna hijau menunjukkan area dari nilai 

negative sampai satu per tiga pemakaian. Ini menunjukan zona 

aman dimana tidak diharuskannya mengambil tindakan. Warna 

kuning menunjukan zona transisi dimana tindakan harus sudah 
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direncanakan dengan kemungkinan dibutuhkan jika konsumsi 

buffer dinilai banyak. Tindakan pencegahannya berupa 

indentifikasi masalah, membuat strategi untuk memecahkan 

masalah tersebut. Warna merah menunjukkan dimana tindakan 

pemulihan yang telah direncanakan sebelumnya harus 

dilaksanakan. Untuk lebih jelas menggambarkannya, maka 

diperlihatkan pada Gambar 4. 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. Pembagian Daerah Penggunaan Buffer 

Berdasarkan perhitungan dan analisa sebelumnya telah didapat 

besarnya project buffer, yaitu selama 11,5 hari. Dari hasil 

tersebut selanjutnya akan dibagi menjadi tiga sama besar yang 

akan menentukan daerah-daerahnya seperti yang ditunjukan 

pada Tabel 4.24 di bawah ini: 

Tabel 4.24. Prosentase Pemakaian Durasi Project Buffer 

Zona pemakaian 

buffer 

Project buffer 

(hari) 

Durasi yang 

terpakai (hari) 

0%-33% 11,5 < 3,83 

34%-67% 11,5 3,83 sampai 7,67 

68%-100% 11,5 > 7,67 
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 Zona Merah : Perlu tindakan 

(Action) 

Zona kuning: Perencanaan  
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Zona hijau   : Aman 
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Pemakaian durasi project buffer dapat memberikan informasi 

bagi pihak pelaksana proyek dalam mengambil tindakan yang 

terkait dengan pengendalian saat pelaksanaan proyek, 

khususnya dalam mengendalikan resiko yang akan membuat 

proyek menjadi terlambat. Dengan menekan resiko yang akan 

terjadi, maka secara langsung dapat menekan pemakaian durasi 

project buffer. Pada Tabel 4.23 mengidentifikasikan kapan pihak 

pelaksana perlu mengambil tindakan, khususnya jika 

pemakaian buffer telah mencapai zona merah. Zona merah akan 

terjadi bilamana durasi project buffer yang terpakai melebihi 

7,67 hari. Bilamana pemakaian durasi projct buffer berkisar 

antara 3,83 sampai 7,67 hari masuk zona kuning perlu waspada 

dan memerlukan tindakan perencanaan dengan kemungkinan 

yang akan terjadi, sebaliknya bilamana pemakaian durasi 

project buffer masih di bawah 3,83 hari masuk zona hijau dan 

tidak memerlukan tindakan apa-apa karena dalam kondisi 

aman. 
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