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ABSTRAK 
Pada perencanaan pembangunan perumahan dibutuhkan estimasi durasi waktu pelaksanaan 

proyek yang tepat dan optimal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terlambatnya waktu penyelesaian 

proyek dan masih menggunakan penentuan waktu berdasarkan pengalaman dalam pengerjaannya. 

Maka dengan masalah yang timbul, penerapan metode CPM sangat diperlukan untuk mengoptimasi 

pengerjaan proyek perumahan, lebih tertata dalam hal watu dan pengerjaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) mengetahui aktivitas kritis pada proyek pembangunan perumahan tipe 36. (2) mengetahui 

waktu tersibuk dengan menggunakan metode Gantt Chart.Teknik penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian deskriptif dengan cara meneliti suatu objek tertentu kemudian mendeskrisikan secara 

sistematis mengenai aktivitas objek yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka-angka yang dapat dihitung secara sistematis, antara 

lain seperti data waktu pada setiap kegiatan proyek tersebut.Hasil penelitian  menunjukkan bahwa (1) 

penentuan jalur kritis dapat diketahui dengan menggunakan penentuan dan analisis data dari aktivitas 

proyek pembangunan perumahan, aktivitas tersebut memiliki 8 jalur kritis dari 12 titik. Yang menjadi 

jalur kritis dari proyek pembangunan perumahan tipe 36 adalah A,B,D,F,H,I,K dan L sisanya bukan 

merupakan jalur kritis yaitu C,E,G dan J. (2) waktu tersibuk dapat diketahui dengan menggunakan 

Gantt Chart, untuk aktivitas yang dilakukan bersamaan adalah hari ke 5, hari ke 11, hari ke 18, hari ke 

22, dan hari ke 37. 

 

 

Kata Kunci  : Optimasi, Perumahan, CPM 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kini pembangunan disegala 

bidang semakin dirasakan, terutama 

pada negara-negara yang sedang 

berkembang. Hal ini salah satunya 

untuk mensejahterakan taraf hidup 

masyarakatnya agar dapat lebih 

hidup layak. Banyak kemajuan yang 

harus dikejar, ketertinggalan ini 

diusahakan harus dikejar dengan 

pembangunan disegala bidang. 

Pembangunan tersebut dapat berupa 

pembangunan yang berbentuk fisik 

proyek, seperti pembangunan 

gedung, jembatan, jalan tol, sekolah, 

industri besar atau kecil, jaringan 

telekomunikasi dan lainnya. Menurut 

Dimyanti dan Nurjaman (2014 : 2) 

“proyek adalah aktivitas yang 

bersifat sementara untuk 

menghasilkan produk atau layanan. 
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Pada umumnya, proyek 

membutuhkan sumberdaya tenaga 

kerja beberapa orang yang saling 

berhubungan aktivitas-aktivitas yang 

telah diterapkan secara efektif untuk 

menyelesaikan proyek secara efisien 

dan tepat waktu”. Proyek sendiri 

pada dasarnya memiliki batasan 

waktu (deadline), yang artinya 

proyek harus selesai sesuai atau tepat 

pada waktu yang telah ditetapkan. 

Dalam kelancaran jalannya sebuah 

proyek sendiri dibutuhkan 

manajemen yang baik untuk 

mengelola proyek dari awal hingga 

berakhir, yaitu salah satunya adalah 

peran manajemen proyek.  

Manajemen proyek 

memiliki sifat yang istimewa yakni 

dibatasi oleh jadwal yang telah 

ditentukan. Manajemen proyek 

(project management) Menurut 

Husen (2009 : 4) “Penerapan ilmu 

pengetahuan, keahlian dan 

keterampilan, untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan agar mendapatkan hasil 

yang optimal dalam hal kinerja 

biaya, mutu dan waktu serta 

keselamatan kerja”. 

 Keberhasilan atau gagalnya 

dari pelaksanaan sering kali 

disebabkan adanya kurang terencana 

kegiatan proyek dan pengendalian 

yang kurang efektif, sehingga 

kegiatan proyek tidak bisa efisien, 

hal ini akan mengakibatkan 

keterlambatan, menurunnya kualitas 

pekerjaan dan juga membengkaknya 

biaya pelaksanaan. Keterlambatan 

penyelesaian proyek sendiri adalah 

kondisi yang sangat tidak diinginkan 

karena hal tersebut dapat sangat 

merugikan pihak-pihak yang terkait 

baik dari segi waktu maupun biaya. 

Dalam kodisi tertentu pemilik proyek 

bisa saja berharap proyek dapat 

selesai lebih awal dari rencana 

semula tetapi karena faktor eksternal 

seperti misalnya faktor cuaca, 

perbankan yang belum disetujui, 

peraturan pemerintah dan perjanjian 

atau proyek memiliki perkembangan 

yang buruk sehingga implementasi 

proyek tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Suatu proyek dikatakan baik 

bila penyelesaian proyek tersebut 

dapat secara efisien, ditinjau dari 

segi waktu serta tercapainya efisiensi 

kerja, baik manusia maupun alat. 
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Kebutuhan untuk masing-masing 

proyek bisa berbeda-beda, sehingga 

ada kemungkinan terjadi fluktuasi 

kebutuhan sumber daya. 

Perencanaan kegiatan proyek 

merupakan masalah yang sangat 

penting karena perencanaan kegiatan 

merupakan dasar untuk proyek bisa 

dapat berjalan dan mampu 

melaksanakannya dengan sesuai dan 

optimal. Menurut Heizer dan Render 

(2006 : 74). “Manajemen proyek 

tidak lagi menjadi manajemen yang 

diperlukan secara khusus.” Pada 

tahapan perencanaan proyek 

memerlukan estimasi durasi waktu 

pelaksanaan proyek. Realitanya di 

lapangan bahwa waktu penyelesaian 

sebuah proyek sendiri bervariasi, 

akibatnya dalam penyelesaian suatu 

proyek tidak bisa sesuai dan tidak 

dapat dipastikan akan dapat di tepati. 

Selain ketepatan perkiraan waktu, 

dalam mengestimasikan waktu 

sebuah proyek juga diperlukan 

optimalisasi. Optimalisasi dilakukan 

untuk mengoptimalkan sumber daya 

yang ada serta meminimalkan risiko 

namun tetap mendapatkan hasil yang 

optimal.  

PT. Rinjani Mandiri Kediri 

Kreasi merupakan perusahaan jasa 

kontraktor yang mengerjakan proyek 

pembangunan perumahan. Dalam 

menjalankan usahanya, PT. Rinjani 

Mandiri Kediri Kreasi belum 

menggunakan metode diagram 

jaringan network dan belum 

menggunakan metode CPM. Selama 

ini perusahaan hanya menentukan  

waktu pengerjaan berdasarkan 

pengalaman. Perusahaan juga sering 

mendapatkan masalah dalam waktu 

penyelesaian proyek karena waktu 

penyelesaian tidak sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. Hal ini 

juga akan berdampak buruk bagi 

image perusahaan yang tidak mampu 

menyelesaikan proyek sesuai 

kesepakatan. Dalam proyek 

perumahan PT. Rinjani Mandiri 

Kediri Kreasi membangun dua tipe 

rumah yaitu tipe 32 dan tipe 36. 

Dalam pembangunan perumahan, 

kondisi lapangan yang terjadi adanya 

keterlambatan pembangunan pada 

tipe rumah 36 selain itu juga 

ketersediaan bahan bangunan yang 

terlambat pengirimannya. 

Untuk mengembalikan 

tingkat kemajuan proyek ke rencana 

semula diperlukan suatu upaya 

percepatan durasi proyek dan juga 

optimasi yang sesuai. Oleh sebab itu 

diperlukan adanya analisis 

optimalisasi durasi proyek sehingga 
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dapat diketahui aktivitas serta 

pembagian waktu pembangunan 

tersebut dan berapa lama suatu 

proyek tersebut dapat terselesaikan 

dengan metode CPM (Critical Path 

Methode – Metode Jalur Kritis). 

Menurut Stevanson dan Chuong 

(2014 : 455) “Critical Path Method 

merupakan salah satu teknik yang 

paling luas yang digunakan untuk 

merencanakan dan 

mengkoordinasikan proyek-proyek 

berskala besar”. 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan CPM, penggunaan 

metode ini dapat diketahui dengan 

cara : 

1. Mendeskripsikan urutan 

aktivitas yang dikerjakan pada 

proyek pembangunan 

perumahan dengan 

menentukan rincian  aktivitas 

pekerjaan beserta urutan-urutan 

pekerjaan yang dapat 

dikerjakan secara bersama 

pada proyek tersebut. 

2. Membuat diagram jaringan 

yang terdiri dari rangkaian 

aktivitas, dimana setiap 

aktivitasnya dibatasi oleh 

simpul (titik atau panah). 

3. Menentukan jalur kritis 

menggunakan pendekatan 

AON (Activity On Node) pada 

diagram Gantt (CPM) yang 

terdiri atas forwardpass dan 

backwardpass untuk 

menentukan jadwal waktu 

untuk setiap kegiatan. Jalur 

kritis dapat ditentukan terlebih 

dahulu dengan menghitung 

earlist start (ES), latest start 

(LS), earlist finish (EF), dan 

latest finish (LF). Untuk 

menghitung ES dan EF seluruh 

pekerjaan dimulai dari awal 

sampai akhir proyek 

(forwardpass). Rumus untuk 

menghitung EF adalah : 

EF = ES + waktu kegiatan 

Untuk menghitung LS 

dan LF, dimulai dari akhir 

proyek menuju awal proyek 

(backwardpass). Rumus untuk 

menghitung LS adalah : 

LS = LF – waktu kegiatan 

Untuk selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi setia aktivitas 

yang termasuk ke dalam jalur 

kritis. Operasi tersebut dengan 

menghitung slack time (waktu 
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menganggur). Rumus yang 

digunakan adalah : 

Slack = LS – ES = LF – EF 

4. Menentukan aktivitas yang 

dikerjakan diwaktu bersamaan 

dengan waktu tersebut 

menggunakan metode Gantt 

Chart, dimana Gantt Chart 

merupakan diagram 

perencanaan yang digunakan 

untuk memastikan bahwa 

semua kegiatan telah 

direncanakan urutan kinerja 

dan telah diperhitungkan 

perkiraan waktu kegiatan yang 

dicatat dan keseluruhan waktu 

proyek yang telah dibuat. 

Langkah-langkah dalam 

menentukan Gantt Chart 

adalah : 

a. Menggambarkan sumbu 

horizontal untuk waktu 

pelaksananya ditandai dengan 

skala waktu yang sesuai (bisa 

harian maupun mingguan). 

b. Menuliskan sumbu vertikal 

untuk mengetahui aktivitas 

yang dilakukan sesuai dengan 

penjadwalan (nama aktivitas 

atau kegiatan). 

c. Menuliskan tugas ataupun 

bagian pekerjaan yang akan 

dikerjakan berdasarkan urutan 

waktu. 

d. Melakukan pemeriksaan 

kembali, apakah semua tugas 

atau bagian pekerjaan untuk 

proyek tersebut sudah tertulis 

semuanya dalam Gantt Chart. 

pelaksananya ditandai dengan 

skala waktu yang sesuai (bisa 

harian maupun mingguan). 

e. Menuliskan sumbu vertikal 

untuk mengetahui aktivitas 

yang dilakukan sesuai dengan 

penjadwalan (nama aktivitas 

atau kegiatan). 

f. Menuliskan tugas ataupun 

bagian pekerjaan yang akan 

dikerjakan berdasarkan urutan 

waktu. 

g. Melakukan pemeriksaan 

kembali, apakah semua tugas 

atau bagian pekerjaan untuk 

proyek tersebut sudah tertulis 

semuanya dalam Gantt Chart. 

 

 III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk jaringan atau network 

proyek. 

Pada gambar 1.1 aktivitas 

proyek dapat dilakukan melalui 

4 (empat) jalur penyelesaian 

proyek: 

a. ABDFHIKL 
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b. ABDFHJKL 

c. ACEGHIJKL 

d. ACEGHJKL 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jaringan 

Kerja Atau Network Proyek 

Dengan Sofware POM 

Windows 

2. Durasi Optimal Pada Proyek 

Pembangunan : 

Setelah pengolaan data 

menggunakan metode CPM 

pada POM Windows, durasi 

optimal pada penyelesaian 

pembangunan proyek 

perumahan Bumi Manyaran 

Damai Tipe 36 menunjukkan 

hasil berbeda. Waktu 

penyelesaian proyek menjadi 

lebih cepat. Total waktu 

penyelesaian proyek dapat di 

selesaikan yaitu 52 hari 

sehingga memiliki selisih 

waktu 28 hari lebih cepat untuk 

penyelesaiannya menggunakan 

metode CPM yang telah di 

optimasi. Sedangkan perkiraan 

manajer bisa selesai dalam 

waktu 80 hari. 

3. Jalur Kritis CPM 

Dalam menentukan jalur 

kritis dengan menggunakan 

metode CPM ada dua yaitu 

forwardpass dan backwardpass 

untuk menentukan jadwal 

waktu untuk setiap kegiatan. 

Jalur kritis dapat ditentukan 

terlebih dahulu dengan 

menggunakan earliest start 

(ES), latest start (LS), earliest 

finish (EF), latest finish (LF). 

Forwardpass dimulai 

dari start menuju finish untuk 

menghitung waktu 

penyelesaian tercepat suatu 

aktivitas (EF), waktu tercepat 

aktivitas (ES), dan saat paling 

cepat dimulainya peristiwa (E). 

Sedangkan backwardpass 

dimulai dari finish menuju start 

untuk mengidentifikasi saat 

paling lambat terjadinya suatu 

aktivitas (LF), waktu paling 

lambat suatu aktivitas (LS) dan 

saat paling lambat suatu 

peristiwa terjadi (L). 

Lintasan kritis waktu 

normal dalam perhitungan 

manual adalah A-B-C-D-E-F-

G-H-I-J-K-L dengan waktu 80 

hari, sedangkan pengolahan 

software adalah A-B-C-D-E-F-
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G-H-I-J-K-L dengan waktu 52 

hari. Data tersebut dinyatakan 

tidak sama karena perhitungan 

yang lebih teratur 

menggunakan pengolahan 

software yang sesuai. 

Lintasan kritis dalam 

perhitungan software ini adalah 

A-B-D-F-H-I-K-L. Lintasan 

tersebut termasuk jalur kritis 

disebabkanwaktu 

penyelesaiannya jalur yang 

memiliki rangkaian durasi 

kegiatan dengan total waktu 

terlama yang melalui jaringan. 

Jika waktu kegiatan yang 

terletak pada jalur kritis 

tersebut tertunda maka waktu 

penyelesaian proyek secara 

keseluruhan otomatis juga akan 

tertunda. Maka dengan itu 

jaringan tersebut termasuk 

dalam jaringan kritis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Critical Path Method 

 

 

4. Gantt Chart 

Gantt Chart adalah cara 

mudah untuk menjadwalkan 

tugas-tugas. Cara ini 

merupakan suatu grafik dalam 

bentuk kotak-kotak yang 

memiliki setiap aktivitas 

proyek. Panjang kotak 

menunjukkan panjang relatif 

waktu yang dikerjakan.  

Penentuan waktu dapat 

dilihat dengan menggunakan 

metode Gantt Chart, dimana 

Gantt Chart adalah merupakan 

diagram perencanaan yang 

digunakan untuk memastikan 

sebuah kegiatan telah 

direncanakan pengerjaannya 

dan keseluruhan waktu proyek 

yang telah dibuat. Pengerjaan 

yang dilakukan secara 

bersamaan yaitu A dengan C 

merupakan aktivitas 

pengecoran ring, B dengan D 

pemasangan “gawel” atau 

(segitiga rumah), F dengan G 

merupakan pemasangan 

genteng, I dengan J merupakan 

aktivitas pemasangan kusen 

dan proses penyelesaian,  dan J 

dengan K merupakan aktivitas 

instalasi listrik dan air 

. 
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IV. PENUTUP 

Beberapa simpulan yang dapat 

diambil dari hasil pembahasan di 

dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dengan penerapan CPM 

menunjukkan terdapat empat jalur 

penyelesaian. Dari aktivitas 

jaringan kerja atau network 

proyek maka hasilnya 

menunjukkan waktu penyelesaian 

proyek lebih cepat selesai dari 

waktu perkiraan manajer yaitu 80 

hari. Melalui perhitungan 

penerapan CPM waktu 

penyelesaian proyek selesai dalam 

waktu 52 hari, ini memiliki selisih 

waktu 28 hari dari waktu yang 

ditentukan atau diperkirakan oleh 

manajer. 

2. Durasi optimal pada proyek 

pembangunan perumahan Bumi 

Manyaran Damai Tipe 36 

memiliki durasi yang optimal. 

Pengerjaan aktivitas yang 

dilakukan bersama-sama dan 

terstruktur membuat durasi 

pengerjaan lebih dapat optimal 

sesuai dengan jaringan atau 

network proyek. Maka dapat 

mengestimasi waktu secara 

optimal pada durasi pengerjaan 

proyek tersebut. 

3. Dari aktivitas pengerjaan yang di 

lakukan secara bersama-sama 

pada proyek pembangunan 

perumahan ini menunjukan jalur 

kritis terdapat pada pengerjaan 

aktivitas A,B,D,F,H,I,K dan L. 

Yaitu pada aktivitas A terdapat 

pengerjaan persiapan 

pembangunan, aktivitas B galian 

pondasi bangunan, aktivitas D 

pemasangan bata merah, aktivitas 

F pemasangan “gawel” atau 

segitiga rumah, aktivitas H 

pemasangan genteng, aktivitas I 

pemasangan lantai keramik, 

aktivitas K pemasangan kusen dan 

proses penyelesaian bangunan, 

dan yang terakhir adalah aktivitas 

L yaitu pemasangan instalasi air 

dan listrik. Dari uraian aktivitas 

jalur kritis tersebut merupakan 

pengerjaan-pengerjaan yang 

memakan waktu terpanjang atau 

membutuhkan waktu yang lama 

yang biasanya mengakibatkan 

keterlambatan pengerjaan atau 

proses terselesaikannya suatu 

proyek perumahan tipe 36 

tersebut. Maka pengerjaan dari 

aktivitas tersebut tidak bisa 

ditunda penyelesaiannya untuk 

waktu yang lama, agar suatu 

proyek dapat terselesaikan sesuai 
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dengan jadwal atau waktu yang 

telah di optimalkan. 

4. Dari kegiatan aktivitas tersebut 

aktivitas yang dapat dikerjakan 

secara bersamaan adalah aktivitas 

A (persiapan) dengan C 

(pemasangan beton), aktivitas B 

(galian pondasi) dan aktivitas D 

(pemasangan bata merah), 

aktivitas F (pemasangan gawel) 

dan aktivitas G (pemasangan ring 

usuk), aktivitas I (pemasangan 

lantai keramik) dan aktivitas J 

(proses pengecatan dan plamir), 

dan yang terakhir adalah aktivitas 

J (proses pengecatan dan plamir) 

dan aktivitas K (pemasangan 

kusen dan proses penyelesaian). 

Dari sisa aktivitas yang 

disebutkan tadi adalah aktivitas 

yang dikerjakan secara satu-

persatu atau tidak dapat 

dikerjakan secara bersamaan. 

Aktivitas waktu yang di 

lakukan bersama-sama pada 

proyek pembangunan perumahan 

tipe 36 ini adalah hari ke 5, hari 

ke 11, hari ke 18, hari ke 22, dan 

hari ke 37. Pada  hari ke 5 yaitu A 

dengan C merupakan 

aktivitaspersiapan dan 

pemasangan beton sloof, B 

dengan D merupakan galian 

pondasi dan pemasangan bata 

merah, F dengan G merupakan 

“gawel” dan ring usuk, I dengan J 

merupakan aktivitas pemasangan 

keramik dan proses pengecatan 

dan plamir,  dan J dengan K 

merupakan aktivitas pengecatan 

dan pemasangan kusen dan proses 

penyelesaian. Aktivitas tersebut 

harus dikerjakan saling berkaitan. 
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