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ABSTRAK 

 

Metode CPM (Critical Path Method), merupakan metode yang sangat berguna untuk menyusun perencanaan, penjadwalan, dan 

pengawasan atau  pengontrolan proyek sehingga waktu penyelesaian proyek lebih efisien dan efektif. Untuk dapat mengurangi dampak 

keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek dapat diusulkan proses crashing yaitu percepatan durasi yang dilakukan pada pekerjaan-

pekerjaan yang ada di lintasan kritis dengan jumlah pemendekkan durasi tiap pekerjaan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan durasi optimal proyek adalah 36 minggu dengan total biaya proyek sebesar Rp 465.000.000,- 

sedangkan untuk total biaya optimum setelah dilakukan percepatan (Crashing) untuk target waktu penyelesaian proyek selama 28 minggu 

dengan menggunakan metode CPM adalah sebesar Rp 478.500.000,- 

 

Kata Kunci:Manajemen proyek, CPM, WinQSB. 

 

1. Pendahuluan 

 PT Kawai merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan dan perakitan alat musik 

piano. Salah satu jenis piano yang dihasilkan adalah jenis 

upright piano, yang diproduksi dalam tiga tipe yaitu 

black/polished ebony, color/polished mahogany dan 

white/polished white. 

 Bersamaan dengan perluasan pabrik, Kawai Indonesia 

berdiri tahun 2001 memiliki 3 unit produksi.Kawai Plant 1 

di KIIC Karawang dan Kawai plant 2, dan plant 3 di 

Cikampek.Produk piano kawai merupakan salah satu produk 

piano terkenal No. 2 di dunia setelah produk Yamaha.Dalam 

perkembangannya, PT Kawai selalu di tuntut untuk 

menciptakan produk piano sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, salah satunya PT Kawai Indonesia Plant 3 yang 

bergerak di bidang perakitan Piano Digital. 

 Dengan tingginya tingkat persaingan produk piano 

digital dewasa ini membuat R&D PT Kawai Indonesia Plant 

3 melakukan terobosan – terobosan di dalam menciptakan 

model “XY” Piano Digital, hal ini di lakukan sebagai salah 

satu strategi pasar. 

 Dalam setiap tahunnya R&D PT Kawai Indonesia Plant 3 

dituntut untuk menciptakan proyek pembuatan model baru 

piano digital,  yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas dan penjualan. Namun tingginya tingkat 

kesulitan di dalam menyelesaikan proyek tersebut, maka  

diperlukan adanya penanganan manajemen penjadwalan 

kerja yang baik, karena itu perlu ditangani dengan 

perhitungan yang cermat dan teliti. 

 Proyek pembuatan model “XY” piano digital ini harus 

dapat diselesaikan tepat waktu atau lebih cepat daripada 

jadwal yang ditetapkan. Hal ini akan memberikan banyak 

keuntungan melalui penghematan sumber daya yang 

digunakan. 

Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian proyek 

ditentukan oleh tingkat ketepatan perkiraan durasi setiap 

kegiatan di dalam proyek.Selain ketepatan perkiraan waktu, 

penegasan hubungan antar kegiatan suatu proyek juga 

diperlukan untuk perencanaan suatu proyek.Dalam 

mengestimasi waktu dan biaya di sebuah proyek maka 

diperlukan optimalisasi.Optimalisasi biasanya dilakukan 

untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta 

meminimalkan risiko namun tetap mendapatkan hasil yang 

optimal. 

 Dalam pelaksanaannya R&D PT. Kawai Indonesia, 

seringkali mengalami suatu hambatan atau penyimpangan 

sehingga sering terjadi kerugian bagi penyelesaian proyek 

tersebut. Hal ini telah terbukti dalam proyek pembuatan 

model-model piano sebelumnya dimana perusahaan 

membuat target penyelesaian pembuatan proyek pembuatan 

model baru piano dalam waktu 32 minggu, akan tetapi pada 

kenyaataannya proyek tersebut dapat diselesaikan melebih 

dari target yang di tetapkan yaitu 36 minggu, bahkan 40 

minggu. 

 Adapun proyek model piano sebelumnya yang tidak 

sesuai dengan target yang di harapkan yaitu model piano 

“YZ” pada tahun 2010 dimana perusahaan menetapkan 

target untuk penyelesaian proyek tersebut selama 36 minggu, 

namun proyek tersebut dapat di selesaikan dalam jangka 

waktu  48 minggu, sementara untuk proyek model “XZ” 

pada tahun 2011, target penyelesaiannya adalah 32 minggu, 

akan tetapi proyek tersebut dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu 38 minggu. 

Berdasarkan pengalaman proyek-proyek sebelumnya, oleh 

karena itu untuk pembuatan model piano “XY” ini akan 

menggunakan metode jaringan kerja yang cukup dikenal 

akhir-akhir ini mampu menyajikan teknik dasar dalam 

menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan proyek. 

Metode jaringan tersebut yaitu, CPM (Critical Path Method) 

yang sangat berguna untuk menyusun perencanaan, 

penjadwalan, dan pengawasan atau  pengontrolan proyek. 

Dan Metode CPM ini sangat cocok digunakan untuk 

memecahkan Scheduling Problem dalam lingkungan industri. 
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 Dari uraian diatas penulis memilih judul “Analisa 

Penjadwalan Proyek Pembuatan Piano Digital “XY” dengan 

menggunakan CPM (Critical Path Method) dan Crashing 

Time di PT. Kawai Indonesia Plant 3”. 

2. Perumusan dan Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1. Bagaimana bentuk jaringan kerja atau network proyek 

pembuatan model piano “XY” PT Kawai Indonesia Plant 

3 dengan asumsi waktu normal? 

2. Berapakah durasi optimal proyek pembuatan model “XY” 

piano digital PT Kawai Indonesia Plant 3 dengan asumsi 

waktu normal? 

3. Apa saja pekerjaan kritis yang terdapat pada proyek 

pembuatan model “XY” piano digital PT Kawai 

Indonesia Plant 3? 

4. Apakah Crashing Time dapat diterima jika target 

penyelesaian proyek yang di tetapkan perusahaan 28 

minggu? 

5. Berapakah biaya optimum percepatan (Crashing) untuk 

target waktu penyelesaian proyek selama 28 minggu 

dengan menggunakan metode CPM? 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan jaringan kerja atau network proyek 

pembuatan model piano “XY” PT. Kawai Indonesia 

Plant 3. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar waktu normal yang 

dibutuhkan didalam proses proyek pembuatan model 

piano “XY” PT Kawai Indonesia Plant 3. 

3. Untuk mengetahui pekerjaan mana yang termasuk pada 

titik kritis yang terdapat pada proyek pembuatan model 

piano “XY” PT Kawai Indonesia Plant 3. 

4. Untuk mengetahui penghematan waktu siklus pengerjaan 

dari penggunaan metode CPM pada proyek pembuatan 

model piano “XY” PT Kawai Indonesia Plant 3. 

5.  Untuk mengetahui total biaya optimum yang ditimbulkan 

akibat percepatan (Crashing) dengan menggunakan 

metode CPM pada proyek pembuatan model piano “XY” 

PT Kawai Indonesia Plant 3. 

 

4. Landasan Teori 

a. Pengertian CPM 

 Menurut Levin dan Kirkpatrick (1972), metode Jalur 

Kritis (Critical Path Method-CPM), yakni metode untuk 

merencanakan dan mengawasi proyek–proyek merupakan 

sistem yang paling banyak dipergunakan diantara semua 

sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. 

Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap 

diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara 

sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyek. 

CPM adalah model manajemen proyek yang mengutamakan 

biaya sebagai objek yang dianalisis (Siswanto, 1990). CPM 

merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha 

mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan 

atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang 

bersangkutan. 

 Lintasan Kritis (CPM), menurut Heizer dan Render 

(2005) menjelaskan bahwa dalam dalam melakukan analisis 

jalur kritis, digunakan dua proses two-pass, terdiri atas 

forward pass dan backward pass.  

 ES dan EF ditentukan selama forward pass, LS dan LF 

ditentukan selama backward pass.ES (earliest start) adalah 

waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai, dengan 

asumsi semua pendahulu sudah selesai. 

 EF (earliest finish) merupakan waktu terdahulu suatu 

kegiatan dapat selesai.LS (latest start) adalah waktu terakhir 

suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu 

penyelesaian keseluruhan proyek.LF (latest finish) adalah 

waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak 

menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. 

 

ES = Max {EF semua pendahulu langsung} 

EF = ES + Waktu kegiatan 

LF = Min {LS dari seluruh kegiatan yang langsung 

mengikutinya} 

LS = LF – Waktu kegiatan  

 

 Setelah waktu terdahulu dan waktu terakhir dari semua 

kegiatan dihitung, kemudian jumlah waktu slack (slack time) 

dapat ditentukan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh 

sebuah kegiatan untuk bisa diundur, tanpa menyebabkan 

keterlambatan proyek keseluruhan (Heizer dan Render, 

2005). 

 

Slack = LS – ES Atau  Slack = LF – EF 

 

Gambar 1. Notasi yang Digunakan pada Node Kegiatan 

 

 

 

 

 

  

Nama Kegiatan atau Simbol 

ES EF 

LS LF 

A 

2 

Lamanya Kegiatan 

 

Mulai Terakhir 

Mulai Terdahulu 
Selesai Terdahulu 

Selesai Terakhir 

Sumber: Operations Management: Manajemen 

Operasi, 2005 
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b. Crashing Project 

 Crashing Project, dapat diartikan sebagai akselerasi 

proyek.Akselerasi merupakan pengurangan waktu normal 

aktivitas. Akselerasi diperoleh dengan menyediakan lebih 

banyak sumber daya (diukur dalam satuan mata uang), bagi 

aktivitas yang akan dikurangi waktunya. 

 Crashing Project merupakan suatu metode untuk 

mempersingkat lamanya waktu proyek dengan mengurangi 

waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting 

menjadi kurang dari waktu normal aktivitas. 

Crashing Project merupakan tindakan untuk mengurangi 

durasi keseluruhan proyek setelah menganalisa alternatif-

alternatif yang ada (dari jaringan kerja).Bertujuan untuk 

mengoptimalisasikan waktu kerja dengan biaya terendah. 

 

c. Langkah Crashing Project 

Untuk melakukan crashing pada sebuh proyek, terdapat 

langkah-langkah untuk menyelesaikannya, yaitu: 

1. Gambar diagram jaringan untuk setiap kejadian 

2. Hitung total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan 

biaya akselerasi per unit waktu untuk setiap kejadian. 

3. Tentukan garis edar kritis dan lamanya waktu proyek. 

4. Pilih aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki biaya 

akselerasi minimal, dan kurangi waktu aktivitas tersebut 

semaksimal mungkin. 

Catatan: 

1) Jika hanya ada satu jalur kritis, pilihlah aktivitas yang: 

a) Masih bisa dilakukan crash, dan 

b) Mempunyai biaya crash terkecil per satuan waktu. 

2) Jika terdapat lebih dari satu jalur kritis, maka pilih satu 

aktivitas sedemikian rupa sehingga: 

a) Setiap aktivitas yang dipilih masih bisa dilakukan 

crash, dan 

b) Biaya crash total per satuan waktu dari semua 

aktivitas yang dipilih merupakan yang terkecil. 

3) Perbaharui semua waktu kegiatan, jika batas waktu yang 

di inginkan telah tercapai, maka berhenti. Jika tidak, 

ulangi langkah 3. 

 

d. WinQSB 
 Merupakan software interaktif yang berfungsi sebagai 

alat (alat) untuk membantu dalam pengambilan keputusan 

dalam memecahkan berbagai macam masalah di bidang riset 

operasi.Software ini terdiri dari modul-modul yang berbeda-

beda dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda pula 

dengan metode-metode yang tersedia di dalamnya. 

Keunggulan Program WinQSB adalah sudah berbasis 

Windows dan memiliki 19 modul terpisah, namun semuanya 

memiliki cara penggunaan yang kurang lebih sama. 

 WinQSB adalah sebuah software yg hanya dapat 

dioperasikan di Operation System (OS) Windows. Software 

ini terdiri dari beberapa sub menu, diantaranya: analisis 

Sampling, Agregat dalam sistem Produksi, Analisis 

Keputusan, Pemrograman dinamis, goal programming, Tata 

letak fasilitas, peramalan permintaan, Sistem inventory, 

Penjadwalan kerja, Pemrograman Linier dan Integer, 

Pernencanaan kebutuhan material (MRP), Proses Markov, 

dan teori antrian. 

 

5. Pengumpulan Data Permasalahan 

 Data diambil dari data project schedule  pembuatan 

model “XY” piano digital kawai yang merupakan data awal 

untuk pembuatan jaringan kerja dan penghitungan 

banyaknya jumlah waktu yang diperlukan serta untuk 

mengetahui jalur kritis pekerjaan yang harus diselesaikan 

tepat waktu. 

 

Tabel 1. Kegiatan Proyek Pembuatan Digital Piano “XY”  Waktu Normal dengan Crash Time 

 

ACTIVIT

Y 
DESCRIPTION 

IMMEDIATE 

PREDECESSO

RS 

NORMA

L TIME 

CRAS

H 

TIME 

NORMAL 

COST 
CRASH COST 

A Feasibility study - 4 2 100.000.000 108.000.000 

B Concept Design - 6 4 75.000.000 85.000.000 

C Product Design A 4 2 16.000.000 18.000.000 

D Part Design A,B 8 6 14.000.000 19.000.000 

E 
1st Trial (For NAMM 

show) 
C 8 4 45.000.000 57.000.000 

F 
2nd Trial (For 

production) 
C 6 4 20.000.000 23.000.000 

G Molding & Tooling D,E 10 5 150.000.000 160.000.000 

H Pre Production F,G 4 2 15.000.000 18.500.000 

I Mass Production H 6 4 30.000.000 37.000.000 
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6. Pengolahan Data dengan Perhitungan Manual 

a. Jaringan Kerja 

 Network planning (Jaringan Kerja) pada prinsipnya 

adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian 

pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam 

diagram network. Adapun diagram network untuk tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. Jaringan Hitungan Maju 

 

 

Gambar 3. Jaringan Hitungan Mundur 

 

 

 

Tabel 2. Jalur Kritis 

 

ACTIVITY DESCRIPTION 
IMMEDIATE 

PREDECESSORS 

TIME 

 

WEEK 

ES EF LS LF SLACK 

JALUR 

KRITIS 

A Feasibility study - 4 0 4 0 4 0 YA 

B Concept Design - 6 0 6 2 8 2 TIDAK 

C Product Design A 4 4 8 4 8 0 YA 

D Part Design A,B 8 6 14 8 16 2 TIDAK 

E 
1st Trial (For 

NAMM show) 
C 8 8 16 8 16 0 YA 

F 
2nd Trial (For 

production) 
C 6 8 14 20 26 12 TIDAK 

G 
Molding & 

Tooling 
D,E 10 16 26 16 26 0 YA 

H Pre Production F,G 4 26 30 26 30 0 YA 

I Mass Production H 6 30 36 30 36 0 YA 

 

 

Gambar 4. Jaringan Jalur Kritis waktu normal 

 

 
 

 

b. Perhitungan Berdasarkan Diagram Gantt untuk 

waktu normal 

 

NO 
JALUR - JALUR 

KEGIATAN 

WAKTU YANG 

DIBUTUHKAN 

1 A-C-E-G-H-I 4 + 4 + 8 + 10 + 4 + 6  = 36 

2 A-C-F-H-I 4 + 4 + 6 + 4 + 6  =  24 

3 A-D-G-H-I 4 + 8 + 10 + 4 + 6  =  32 

4 B-D-G-H-I 6 + 8 + 10 + 4 + 6  =  34 

 

 Dengan demikian diketahui jalur kritisnya adal A-C-E-

G-H-I dengan  waktu yang dibutuhkan 36 minggu. Jadi 

Waktu penyelesaian yang optimal dengan asumsi 

perhitungan waktu normal dalam proyek tersebut adalah 36 

minggu dengan biaya Rp 465.000.000,- . 
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Sedangkan perusahaan menetapkan target penyelesaian 

selama 28 minggu, untuk itu akan dilakukan proses Crashing 

Project (proses mengurangi waktu proyek). 

 

7.  Biaya Akselerasi per Unit Waktu (Slope) 
 Yaitu biaya langsung untuk menyelesaikan aktivitas pada 

kondisi akselerasi/crash (pada kondisi waktu terpendek yang 

paling mungkin untuk menyelesaikan aktivitas) dalam satuan 

waktu terkecil yang ditentukan, dengan menggunakan 

persamaan: 

 Biaya Akselerasi per unit waktu (Slope) = (Total Biaya 

Akselerasi) / (Total Waktu Akselerasi) 

Atau, 

 Slope = (Biaya dipercepat  -  Biaya Normal) / (Waktu 

Normal -  Waktu dipercepat) 

 

Tabel 3. Biaya Akselerasi per Unit Waktu (Slope) 

 

ACTIVITY 
IMMEDIATE 

PREDECESSORS 

NORMAL 

 WEEK 

CRASH 

TIME 

NORMAL  

COST 

CRASH  

COST 
SLOVE 

JALUR 

KRITIS 
A - 4 2 100.000.000 108.000.000 4.000.000 YA 

B - 6 4 75.000.000 85.000.000 5.000.000 TIDAK 

C A 4 2 16.000.000 18.000.000 1.000.000 YA 

D A,B 8 6 14.000.000 19.000.000 2.500.000 TIDAK 

E C 8 4 45.000.000 57.000.000 3.000.000 YA 

F C 6 4 20.000.000 23.000.000 1.500.000 TIDAK 

G D,E 10 5 150.000.000 160.000.000 2.000.000 YA 

H F,G 4 2 15.000.000 18.500.000 1.750.000 YA 

I H 6 4 30.000.000 37.000.000 3.500.000 YA 

 

8. Crashing Project 

 Crashing Project merupakan suatu metode untuk 

mempersingkat lamanya waktu proyek dengan mengurangi 

waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting 

menjadi kurang dari waktu normal aktivitas. 

Mengingat target perusahaan menetapkan waktu 

penyelesaian dalam 28 minggu, maka langkah selanjutnya 

yaitu proses mengurangi waktu penyelesaian proyek 

(Crashing Project) pada biaya minimum. Berdasarkan data 

tabel diatas diketahui kegiatan jalur kritis untuk kegiatan 

proyek dengan waktu normal adalah mulai dari A-C-E-G-H-

I, dimana mulai hanya merupakan dummy memulai kegiatan. 

 Dari data kegiatan kritis waktu normal, kegiatan yang 

mempunyai slope (biaya crash) terendah per minggu 

terdapat pada kegiatan C yaitu sebesar Rp 1.000.000,- 

dengan waktu crash maksimal 2 minggu ( 4  2), adapun 

perubahan waktu penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 5. Jaringan Jalur Kritis waktu Crashing I 

 

 
 

diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 34 minggu 

dengan biaya : Rp 465.000.000 + (4 – 2) . Rp 1.000.000  = 

Rp 467.000.000,- 

 Dikarenakan waktu penyelesaian masih kurang dari 

target yaitu 28 minggu maka harus dilakukan crashing ulang 

dengan mencari slope terkecil pada kegiatan  jalur kritis. 

Pada tahap ini, jalur kritis asli Mulai A-C-E-G-H-I, tetap 

kritis dengan penyelesaian 34 minggu. Dan terjadi 

pertambahan jalur kritis yaitu kegiatan mulai B-D-G-H-I 

dengan waktu penyelesaian yang sama yaitu 34 minggu, 

untuk itu maka upaya percepatan dilakukan serentak pada 

semua aktivitas yang berada pada lintasan kritis dengan 

melihat slope biaya terkecil. 

 Untuk Slope terkecil pada kedua jalur kritis ini terjadi 

pada kegiatan H dengan slope biaya Rp 1.750.000,- waktu 

crashing maksimum adalah 2 minggu ( 42 ), adapun 

perubahan waktu penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 6. Jaringan Jalur Kritis waktu Crashing II 

 

 
 

diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 32 minggu 

dengan biaya : Rp 467.000.000 + (4 – 2) . Rp 1.750.000  = 

Rp 470.500.000,- 

 Setelah dilakukan proses crashing kedua pun ternyata 

masih kurang dari target penyelesaian yang ditetapkan, akan 

tetapi tidak terjadi perubahan dan penambahan jalur kritis, 

masih terjadi pada kegiatan Mulai A-C-E-G-H-I dan 

kegiatan mulai B-D-G-H-I, untuk itu harus dilakukan proses 
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crashing kembali dengan melihat biaya terkecil dari kedua 

jalur kritis tersebut. 

 Berdasarkan data diatas maka untuk kegitan yang 

memiliki nilai slope paling kecil yaitu pada kegiatan G yaitu 

Rp 2.000.000,- waktu crashing maksimum adalah 5 minggu 

( 10  5 ), akan tetapi karena target penyelesaian hanya 28 

minggu maka pada kegiatan ini waktu yang akan di crash 

hanya 4 minggu saja. Adapun perubahan waktu 

penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Jaringan Jalur Kritis waktu Crashing III 

 
 

diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 28 minggu 

dengan biaya : 

Rp  470.500.000 + (10 – 6) . Rp 2.000.000  = Rp 

478.500.000,- 

 Kegiatan Crashing Project ini dapat diterima, karena 

sudah memenuhi target penyelesaian proyek yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaitu 28 minggu. 

Tabel 4. Tabel Kegiatan Setelah dilakukan Crashing 

 

KEGIATAN ACTIVITY 

Waktu yang 

dibutuhkan 

(minggu) 

Total Waktu 

yang 

dibutuhkan 

(minggu) 

COST 

Feasibility study : 

1. Menentukan Kelayakan Mekanikal 

2. Menentukan Kelayakan Electrical 

A 

 

2 

2 

4 100.000.000 

Concept Design : 

1. Part list 

2. Design lay out 

B 

 

3 

3 

6 75.000.000 

Product Design : 

1. 3D Product design part mekanik 

2. 3D Product design part Elektrik 

C 

 

1 

1 

2 18.000.000 

Part Design : 

1. 2D Part Drawing 

2. Part List 

D 

 

4 

4 

8 14.000.000 

1st Trial (For NAMM show) : 

1. 1st Trial Assembly (1 set) 

2. Evaluation Test 

3. Revised Part Drawing 

4. Packaging design & drawing 

5. Packaging test 

E 

 

2 

1 

2 

2 

1 

8 45.000.000 

2nd Trial (For production) : 

1. 2nd Trial Assembly (3sets) 

2. Evaluation Test 

3. Revised Part Drawing 

4. Packaging design & drawing 

5. Packaging test 

6. Issue parts list & specification 

F 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 20.000.000 

Molding & Tooling : 

1. Pemesanan Mold & Tooling 

2. Design Mold & Tooling Approval 

3. Pembuatan Mold & Tooling 

G 

 

1 

1 

4 

6 158.000.000 

Pre Production : 

1. PP Assembly 

2. Evaluation 

H 

 

1 

1 

2 18.500.000 

Mass Production : 

1. Pembuatan Jig untuk produksi 

2. Evaluasi 

I 

 

2 

4 

6 30.000.000 
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8. Pengolahan Data dengan Perhitungan Sistem WinQSB 

 

Gambar 8. Data Pengamatan CPM 

 

 
Gambar 9.Activity Criticality Analysis Normal Time Data 

 

 
 

Gambar 10.Graphic Activity Analysis Normal Time 

 
 

Gambar 11.Activity Criticality Analysis Crash Time 
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Gambar 12.Activity Criticality Analysis 

 

 
 

Gambar 13 Graphic Criticality Analysis Cost 

 

 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perhitungan secara manual dan 

menggunakan dengan Software WinQSB, pada pengolahan 

data project schedule pembuatan model “XY” piano digital 

yang sudah diteliti, maka penulis dapat membuat beberapa 

kesimpulan bahwa: 

1. Jalur Kritis merupakan Jalur yang tidak terputus dari 

aktivitas pertama yang dilaksanakan pada proyek hingga 

berhentinya pada aktivitas terakhir proyek. Berdasarkan 

data yang diolah, pada metode CPM (Critical Path 

Methods) dengan waktu normal dalam bentuk Network, 

Diagram pekerjaan yang berada pada Jalur kritis yaitu 

mulai dari, Feasibility study, Product Design, 1st Trial 

(For NAMM show), Molding & Tooling, Pre Production, 

dan Mass Production. 

2. Durasi optimal dalam penyelesaian proyek pembuatan 

model “XY” piano digital dengan waktu normal adalah 

36 minggu dengan total biaya sebesar Rp 465.000.000,-  

3. Crashing Time untuk target penyelesaian proyek yang di 

tetapkan perusahaan selama 28 minggu dapat diterima, 

dengan tiga kali melakukan proses crashing yaitu pada 

kegiatan C, kegiatan H dan kegitan G. Pada prose  

crashing  kegiatan C terjadi penambahan jalur kritis baru. 

Maka kedua jalur kritis tersebut terjadi pada kegiatan 

mulai dari, Feasibility study, Product Design, 1st Trial 

(For NAMM show), Molding & Tooling,Pre Production, 

dan Mass Production dan kegiatan mulai dari Concept 

Design, Part Design, Molding & Tooling, Pre 

Production, dan Mass Production. 

4. Total biaya optimum setelah dilakukan percepatan 

(Crashing) untuk target waktu penyelesaian proyek 

selama 28 minggu dengan menggunakan metode CPM 

adalah sebesar Rp 478.500.000,-. 
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