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ABSTRAK 

  Penjadwalan Proyek Pembangunan merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam setiap proses 

pembangunan,  begitu juga pada Cluster Pasawahan Regency.  Proses penjadwalan yang tidak diperhitungkan 

akan berdampak dalam setiap kegiatan pembangunan unit rumah pada Cluster ini. Dampak yang akan 

disebabkan diantaranya adalah keterlambatan proses pembangunan, kepuasan konsumen dalam hal hasil 

produksi dan faktor biaya yang harus dikeluarkan apa bila proses pembangunan tidak tepat waktu. Dengan 

menggunakan metode CPM dan PERT diharapkan pada setiap proses pembangunan  yang dilakukan akan 

menuju keberhasilan pembangunan yang tepat waktu dengan persentase 99%, sehingga faktor kepuasan 

konsumen dan faktor biaya produksi yang efesien bisa dicapai. 

 

Kata Kunci : Penjadwalan, CPM & Pert 

 

  

1.Pendahuluan  

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan 

salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan pokok 

adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap 

orang untuk dapat   tetap   melangsungkan   hidup. 
Dewasa  ini  banyak  bermunculan  perusahaan  

industri  perumahan atau pengembang perumahan. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan rumah  

yang selalu meningkat dari  tahun  ke  tahun.  

Sasaran penjualan perumahan adalah semua lapisan 

masyarakat, baik ekonomi bawah, menengah 

maupun atas.  
Ketatnya persaingan dalam bisnis perumahan 

ini, menuntut para pengelola perusahaan untuk dapat 

lebih hati-hati dalam menjalankan Perlu adanya 

perencanaan yang baik dalam menjalankan 

usahanya. Perusahaan harus membuat suatu 

perencanaan yang matang sebelum  menjalankan  

proyek.  Mulai  dari  pemilihan  lokasi  perumahan, 

desain perumahan, sasaran yang dituju, sampai 

perencanaan mengenai pelaksanaan proyek usaha. 

CLUSTER PASAWAHAN REGENCY 

merupakan developer pengembangan perumahan 

yag ada di Pasawahan. biasanya menyerahkan 

sepenuhnya kepada pemborong dengan pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan. Pemborong merupakan 

pihak luar yang dipilih oleh perusahaan untuk 

melaksanakan proyek pembangunan Perumahan 

CLUSTER PASAWAHAN REGENCY. Karena 

dalam proyek tersebut melibatkan dua pihak yaitu 

pemborong (mandor) dan developer, maka perlu 

adanya koordinasi dari kedua belah pihak untuk 

menjalankan proyek tersebut. Koordinasi antara 

pemborong dan developer akan lebih terarah jika 

sebelumnya  dibuat  suatu  perencanaan  mengenai 

pelaksanaan  proyek. Perencanaan adalah penetapan 

tujuan perusahaan dan penentuan strategi,  

kebijaksanaan,  proyek,  program,  prosedur,  

metode,  sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko, 

2000:21). 

 

1.1 Perumusan Masalah 

1) Berapa perkiraan waktu kegiatan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan setiap 

kegiatan dan keseluruhan kegiatan proyek? 

2) Kegiatan apa yang termasuk dalam jalur kritis? 

 

1.2   Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui perkiraan waktu kegiatan proyek 

pembangunan Perumahan Cluster Pasawahan 

Regency  

2) Mengetahui kegiatan yang termasuk dalam 

jalur kritis.. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1) Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori 

tentang manajemen proyek yang telah 

diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja 

secara nyata dan mampu mengembangkan 

wawasan tentang aplikasi manajemen proyek 

tersebut. 

2) Sebagai pembanding dengan metode yang telah 

diterapkan oleh perusahaan selama ini dalam 

perencanaan dan penjadwalan proyek. 

 

2. Tinjauan Teori 

2.1  Pengertian Perencanaan   

Proses dasar yang harus dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengelola usahanya agar semua 

kegiatan lebih terarah adalah dengan membuat 

suatu perencanaan. (Gitosudarmo dan Mulyono 

1996:71) mendefinisikan “Perencanaan merupakan 

spesifikasi dari tujuan perusahaan yang ingin 



dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut”. 

Perencanaan (planning) adalah pemilihan 

atau penetapan tujuan- tujuan organisasi dan 

penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

(Handoko, 2000:21). 

Ada empat tahapan yang harus dilakukan 

dalam membuat perencanaan suatu kegiatan 

menurut (Handoko 2000:79) yaitu: 

a. Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau 

serangkaian tujuan.  

b. Tahap 2 : Merumuskan keadaan saat ini. 

c. Tahap 3 : Mengidentifikasikan segala 

kemudahan dan hambatan. 

 

    2.2  Pengertian Penjadwalan 

Penjadwalan sangat diperlukan untuk 

menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang 

harus diselesaikan. Penjadwalan proyek meliputi 

pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh 

kegiatan proyek. Yamit (1996:204) mengartikan 

Penjadwalan (scheduling) adalah gambaran 

waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan 

tugas dengan memperhatikan faktor-faktor 

seperti syarat-syarat tugas, perkiraan permintaan 

dan kapasitas yang tersedia. 

Dari enam metode yang dapat digunakan 

untuk menyusun jadwal tersebut, metode yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah metode jalur  

kritis.  Karena  metode  jalur  kritis  merupakan  

metode  yang  paling cocok untuk penjadwalan 

proyek. 

Manfaat dari penjadwalan proyek adalah 

membantu dalam menunjukkan hubungan tiap 

kegiatan dengan kegiatan lainnya dan terhadap 

keseluruhan proyek, mengidentifikasikan 

hubungan yang harus didahulukan di antara 

kegiatan, menunjukkan perkiraan biaya dan 

waktu yang realistis  untuk  tiap  kegiatan  serta  

membantu penggunaan orang, uang  dan  sumber  

daya  bahan  dengan  mengidentifikasikan  

bottleneck kritis (hal-hal yang mungkin 

menghambat suatu proyek) pada proyek. (Render 

dan Heizer, 2005:79)   

 

2.3     Pengertian Proyek 

Ada perusahaan yang melaksanakan 

kegiatannya dalam bentuk proyek baik besar 

maupun kecil. Render dan Heizer (2005:75) 

mendefinisikan proyek sebagai sederetan tugas 

yang diarahkan kepada suatu hasil utama. 

Sedangkan Gray, et. al (1991:1) mengartikan 

proyek sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat 

direncanakan dan dilaksanakan dalam satu 

bentuk kesatuan  dengan  mempergunakan  

sumber-sumber  untuk mendapatkan benefit. 

Kegiatan proyek adalah sebagai satu 

kegiatan sementara yang berlangsung  dalam  

jangka  waktu  terbatas,  dengan  alokasi  sumber 

daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

melaksanakan tugas yang sasarannya telah 

digariskan dengan jelas (Soeharto, 1995:1). 

Menurut Soeharto (1995:1) suatu proyek 

memiliki cirri pokok sebagai berikut: 

1) Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir 

atau hasil kerja akhir. 

2) Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria 

mutu dalam proses mencapai tujuan diatas 

telah ditentukan. 

3) Bersifat sementara, dalam arti umurnya 

dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan 

akhir ditentukan dengan jelas. 

4) Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan 

intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek 

berlangsung. 

Sasaran  proyek  yang  juga  merupakan  

tiga  kendala  (triple constraint) menurut 

Soeharto (1995): 

a. Anggaran. 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya 

yang tidak melebihi anggaran. 

b. Jadwal. 

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan 

kurun waktu dan tanggal akhir yang telah 

ditentukan. 

c. Mutu. 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus 

memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan. 

Dilihat dari komponen kegiatan utama 

maka macam proyek dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. Proyek Engineering-Konstruksi. 

2. Proyek Engineering-Manufaktur. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan. 

4. Proyek Pelayanan Manajemen. 

5. Proyek Kapital. 

 

2.4    Analisis Network 

Teknik yang digunakan dalam analisis 

network adalah PERT dan CPM. Teknik PERT 

berbeda dengan CPM. Meskipun PERT dan 

CPM berbeda pada beberapa hal dalam 

terminology dan konstruksi jaringan, tujuan 

mereka sama. Analisis yang digunakan pada 

kedua teknik  ini sangat mirip. Perbedaan 

utamanya adalah bahwa PERT menggunakan 

tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. 

Perkiraan waktu ini digunakan untuk  

menghitung  nilai  yang  diharapkan  dan  

penyimpangan  standar untuk kegiatan tersebut. 

CPM membuat asumsi bahwa waktu kegiatan 

diketahui pasti, hingga hanya diperlukan satu 

faktor waktu untuk setiap kegiatan. (Render dan 

Heizer, 2005:80) 

Ada beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dengan adanya analisis network yaitu 

membantu dalam menyusun perencanaan suatu 



proyek yang kompleks, membantu dalam 

menyusun scheduling pekerjaan-pekerjaan 

sehingga dapat dibuat dalam urutan yang praktis 

dan efisien, membantu dalam mengadakan 

pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang 

tersedia, membantu dalam menyusun scheduling 

ulang untuk mengatasi hambatan - hambatan dan 

keterlambatan - keterlambatan, membantu dalam 

menentukan trade-off (kemungkinan pertukaran) 

antara waktu dan biaya serta membantu dalam 

menentukan probabilitas penyelesaian suatu 

proyek tersebut (Handoko, 1999:402) 

Ada enam  langkah  dasar  yang  harus  

diikuti  dalam  menyusun PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) maupun 

CPM (Critical Path Method) yaitu: (Render dan 

Heizer, 2005:80) 

1) Mendefinisikan proyek dan menyiapkan 

struktur pecahan kerja. 

2) Membangun hubungan antara kegiatan dan 

memutuskan kegiatan mana yang harus 

lebih dahulu dan mana yang harus 

mengikuti yang lain. 

3) Menggambarkan jaringan yang 

menghubungkan keseluruhan kegiatan. 

4) Menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya 

untuk setiap kegiatan. 

5) Menghitung jalur waktu terpanjang 

melalui jaringan (menentukan jalur 

kritis). 

 

3. Metodologi Penelitian 

Pembuatan jadwal secara keseluruhan atau dalam 

jumlah besar sangat sulit untuk dilakukan karena 

menyangkut aktivitas perusahaan secara 

keseluruhan. Namun perlu diketahui bahwa salah 

satu kunci keberhasilan meningkatkan efisiensi 

dalam operasi adalah kemampuan untuk menyusun 

jadwal secara efektif. Metode yang dapat digunakan 

untuk menyusun jadwal adalah sebagai berikut 

(Yamit,1996:207): 

1. Metode Jalur Kritis ( Critical Path Method ). 

Metode jalur kritis ini lebih cocok untuk 

penjadwalan pekerjaan proyek atau pekerjaan 

yang sekali jalan. Proyek yang dimaksudkan 

adalah yang memiliki kegiatan awal dan 

kegiatan akhir. Metode ini akan menghadapi 

kesulitan apabila diterapkan untuk mengatur 

jadwal produksi khususnya untuk produksi 

massa atau yang menggunakan sistem 

kelompok ( batch ). 

 

4. Hasil Dan Pembahasan  

4.1 Menentukan Urutan Penyelesaian Proyek 

Untuk memudahkan dalam pembahasan, 

pekerjaan yang telah dijelaskan diatas terlebih 

dahulu diubah  menjadi  simbol  huruf.  Dan dari 

deskripsi diatas, ada beberapa pekerjaan yang 

dipecah menjadi dua kegiatan yang memiliki simbol 

yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memunculkan 

adanya hubungan antar kegiatan yang pada intinya 

memiliki deskripsi pekerjaan yang sama. 

Kegiatan yang ada dalam proyek harus 

diurutkan sesuai dengan  urutan pekerjaan sehingga 

dapat diketahui kegiatan yang harus diselesaikan 

sebelum suatu kegiatan yang lain dapat dimulai. 

Adapun urutan kegiatan  proyek pembangunan 

Perumahan Cluster Pasawahan Regency dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 
Tabel 4.1 

Urutan Kegiatan Proyek Pembangunan 

Perumahan Cluster Pasawahan Regency 

Kode Kegiatan 
Pendahulu 

Langsung 
A Pekerjaan Persiapan dan Tanah - 

B Pekerjaan Beton Bertulang Awal A 

C Pekerjaan Beton Bertulang Lanjutan B 

D 
Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

Awal 

B 

E 
Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

Lanjutan 

D 

F Pekerjaan Kusen dan Penggantung D 

G Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap C 

H Pekerjaan Rangka dan Penutup Plafon G 

I Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding E 

J Pekerjaan Sanitasi Air Bersih dan 

Kotor 

E 

K Pekerjaan Instalasi Listrik E 

L Pekerjaan Finishing F 

M Pekerjaan Perapihan dan Pembersihan H, I, J, K, L 

Sumber : PT Cluster Pasawahan Regency 

 

Representasi proyek secara visual dengan 

menggunakan jaringan network akan lebih mudah 

dan berguna. Jaringan network adalah diagram  dari 

semua kegiatan dan hubungan yang harus 

didahulukan antar kegiatan dalam suatu proyek.

 

 
Gambar 4.1 

Jaringan Network 

 Dari  gambar  4.13  diatas,  ada  5  jalur  dalam  

jaringan  network yaitu: 

a. Jalur 1 yaitu A – B – C - G – H – M. .  

b. Jalur 2 yaitu A – B – D – E – I – M.  

c. Jalur 3 yaitu A – B – D – E – J – M.  

d. Jalur 4 yaitu A – B – D – E – K – M.  

e. Jalur 5 yaitu A – B – D – F – L – M. 

 

 



4.2 Perkiraan Waktu Kegiatan. 

 Setelah jaringan network digambarkan untuk 

menunjukkan semua kegiatan dan hubungan yang 

didahulukan, langkah selanjutnya adalah 

menentukan jadwal proyek. Artinya perlu 

mengidentifikasi waktu mulai dan selesai yang 

direncanakan untuk tiap kegiatan. 

 Pada kenyataannya sangat mungkin waktu 

penyelesaian kegiatan bervariasi dan bergantung 

pada banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyelesaian kegiatan proyek 

pembangunan Perumahan Cluster Psawahan 

Regency adalah ketersediaan bahan dan material, 

penerimaan barang pesanan, faktor tenaga kerja 

proyek, kriteria permintaan konsumen, faktor 

cuaca, faktor keuangan perusahaan serta 

pengawasan dari mandor. 

 Walaupun beberapa kegiatan berpeluang kecil 

untuk tertunda, kegiatan  lain  bisa jadi sangat 

rentan untuk tertunda. Hal ini berarti pengaruh 

variabilitas waktu kegiatan saat melakukan 

penjadwalan proyek tidak dapat diabaikan. 

Distribusi peluang yang berdasarkan tiga perkiraan 

waktu untuk setiap kegiatan dapat digunakan 

dalam pembahasan dengan PERT. 

 Setelah pekerjaan dan aktivitas pekerjaan 

selesai didapatkan, berikutnya ialah menentukan 

hubungan tiap pekerjaan yang ada. Konsep dasar 

setiap jaringan adalah hubungan antar aktivitas. 

Dengan menentukan hubungan yang ada, maka 

dapat dibuat suatu Network Diagram yang 

mencakup seluruh proyek. Yang kemudian dapat 

memudahkan dalam meng-estimasi setiap kendala 

yang terdalam dalam pengerjaan proyek, hal ini 

memudahkan untuk mencari kekurangan dalam 

setiap kegiatan yang akan menghambat kegiatan 

lainnya dengan kemudian bisa sedini mungkin 

ditanggulangi masalahnya dengan cepat dan tepat 

untuk lebih fokus menyelesaikan masalah lainnya 

yang dimana nanti bisa timbul dilain waktu 

kegiatan proyek dilaksanakan. 

 Dari Network Diagram yang telah dibuat, dapat 

dilakukan  analisa dengan metode PERT.  Dengan 

memperhitungkan durasi pekerjaan serta hubungan 

tiap pekerjaan, kita dapat menentukan waktu 

tercepat yang diharapkan maupun waktu terlambat 

yang diperkenankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Perhitungan Waktu yang Diharapkan 

Kegiatan Perhitungan Waktu yang 

Diharapkan 

(TE) 
A (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

B (2 + 4(3) + 4) / 6 3 

C (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

D (2 + 4(2) + 2) / 6 2 

E (4 + 4(5) + 12) / 6 6 

F (11 + 4(14) + 17) / 

6 

14 

G (5 + 4(5) + 11) / 6 6 

H (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

I (10 + 4(12) + 14) / 

6 

12 

J (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

K (10 + 4(12) + 14) / 

6 

12 

L (2 + 4(4) + 6) / 6 4 

M (3 + 4(4) + 5) / 6 4 

Sumber : Data Olahan 

 

4.3 Identifikasi Jalur Kritis 

Tabel 4.3 

Identifikasi Aktivitas Kritis/Bukan Kritis 
Kegiatan Wakt

u 

E

S 

E

F 

L

S 

L

F 

S

l

a

c

k 

( LS – 

ES) 

Pada 

Jalur 

K

r

i

t

i

s 

A 4 0 4 0 4 0 Ya 

B 3 4 7 4 7 0 Ya 

C 4 7 1

1 

1

3 

1

7 

6 Tidak 

D 2 7 9 7 9 0 Ya 

E 6 9 1

5 

9 1

5 

0 Ya 

F 1

4 

9 2

3 

9 2

3 

0 Ya 

G 6 1

1 

1

7 

1

7 

2

3 

6 Tidak 

H 4 1

7 

2

1 

2

3 

2

7 

6 Tidak 

I 1

2 

1

5 

2

7 

1

5 

2

7 

0 Ya 

J 4 1

5 

1

9 

2

3 

2

7 

8 Tidak 

K 1

2 

1

5 

2

7 

1

5 

2

7 

0 Ya 

L 4 2

3 

2

7 

2

3 

2

7 

0 Ya 

M 4 2

7 

3

1 

2

7 

3

1 

0 Ya 

 Sumber : Data Olahan 



 
 

Gambar 4.1 

Jaringan Proyek dengan Waktu Slack dan Jalur Kritis 

 

  Waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh kegiatan pada masing-

masing jalur yang timbul sebagai berikut: 

a. Jalur 1 (A-B-C-G-H-M) = 4 + 3 + 4 + 6 + 4 + 4 

= 25 minggu.  

b. Jalur 2 (A-B-D-E-I-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 12 + 4 

= 31 minggu. 

c. Jalur 3 (A-B-D-E-J-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 4 + 4 = 

23 minggu. 

d. Jalur 4 (A-B-D-E-K-M) = 4 + 3 + 2 + 6 + 12 + 4 

= 31 minggu.  

e. Jalur 5 (A-B-D-F-L-M) = 4 + 3 + 2 + 14 + 4 + 4 

= 31 minggu. 

  Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang 

yang melalui jaringan yang  terdiri  dari  kegiatan  

yang  memiliki  slack  0. Sehingga  jika kegiatan 

dalam jalur tersebut mengalami penundaan, maka 

penyelesaian proyek   tersebut   juga   akan  

mengalami   penundaan. Dalam  proyek  ini  ada  

tiga  jalur  kritis  dengan  waktu  penyelesaian 

selama 31 minggu. Ketiga jalur kritis tersebut adalah 

Jalur 2 yaitu A-B- D-E-I-M; Jalur 4 yaitu A-B-D-E-

K-M; dan Jalur 5 yaitu A-B-D-F-L-M. 

 

4.4 Probabilitas Penyelesaian Proyek 

  Waktu penyelesaian selama 31 minggu 

merupakan waktu penyelesaian yang diharapkan dari 

hasil perhitungan tiga perkiraan waktu pada PERT. 

Sedangkan waktu penyelesaian yang ditargetkan 

adalah 35 minggu. 

Dengan waktu tersebut, dapat dihitung 

probabilitas/peluang penyelesaian  pembangunan 

Perumahan Cluster Pasawahan Regency, sebagai 

berikut: 

  Menghitung nilai varians masing-masing 

kegiatan dijalur kritis Rumus:  

² ET = [(b – a) / 6]² 

 

 

² A = [(5 – 3) / 6]² = 0,11. 

 

 

² B = [(4 – 2) / 6]² = 0,11. 

 

 

² D = [(2 – 2) / 6]² = 0,00. 

 

 

² E = [(12 – 4) / 6]² = 1,78. 

 

 

² F = [(17 – 11) / 6]² = 1,00. 

 

 

² I = [(14 – 10) / 6]² = 0,44. 

 

 

² K = [(14 – 10) / 6]² = 0,44. 

 

 

² L = [(6 – 2) / 6]² = 0,44. 

 

 

² M = [(5 – 3) / 6]² = 0,11. 

 

• Menghitung deviasi standar untuk jalur kritis  

Dari ketiga jalur kritis tersebut, besarnya deviasi  

standarnya sama yaitu 1,60 

 

• Menghitung probabilitas penyelesaian kegiatan.  

 Angka 2,5 dalam tabel kurva normal menunjukkan 

angka 0,99379. Artinya  ada peluang 99,34  % 

proyek  pembangunan Perumahan Cluster 

Pasawahan Regency dapat diselesaikan dalam waktu 

yang ditargetkan perusahaan selama 35 minggu 

dengan waktu yang diharapkan selama 31 minggu. 

 

 

5. Kesimpulan 

1) Kegiatan yang dikerjakan dalam pelaksanaan 

proyek pembangunan Perumahan Cluster 

Pasawahan Regency meliputi: pekerjaan 

persiapan dan tanah  (A)  selama  4  minggu,  

pekerjaan  beton  bertulang  awal  (B) selama 3 

minggu, pekerjaan beton bertulang lanjutan (C) 

selama 4 minggu,  pekerjaan  pasangan  dan  

plesteran  awal  (D)  selama  2 minggu, 

pekerjaan pasangan dan plesteran lanjutan (E) 



selama 6 minggu,  pekerjaan kusen dan 

penggantung (F) selama 14 minggu, pekerjaan 

rangka dan penutup atap (G) selama 6 minggu, 

pekerjaan rangka dan penutup plafon (H) 

selama 4 minggu, pekerjaan penutup lantai dan 

dinding (I) selama 12 minggu, pekerjaan 

sanitasi air bersih dan kotor (J) selama 4 

minggu, pekerjaan instalasi listrik (K) selama 

12 minggu, pekerjaan finishing (L) selama 4 

minggu serta pekerjaan perapihan dan 

pembersihan (M) selama 4 minggu. 

2) Lima jalur yang timbul dalam jaringan proyek 

adalah Jalur 1 yaitu A – B – C – G – H – M 

dengan waktu penyelesaian selama 25 minggu. 

Jalur 2 yaitu A – B – D – E – I – M dengan 

waktu penyelesaian selama 31  minggu.  Jalur  

3  yaitu  A  –  B  –  D  –  E  –  J  –  M  dengan  

waktu penyelesaian selama 23 minggu. Jalur 4 

yaitu A – B – D – E – K – M dengan waktu 

penyelesaian selama 31 minggu. Dan, Jalur 5 

yaitu A – B – D – F – L – M dengan waktu 

penyelesaian selama 31 minggu. Dari kelima 

jalur yang timbul, ada tiga jalur yang 

merupakan jalur kritis yaitu  jalur  2,  jalur  4  

dan  jalur  5  yang memiliki  waktu  

penyelesaian selama 31 minggu yang 

merupakan waktu terpanjang dalam 

pelaksanaan proyek. 

3) Kegiatan proyek yang merupakan kegiatan 

kritis adalah pekerjaan persiapan dan tanah, 

pekerjaan beton bertulang awal, pekerjaan 

pasangan dan plesteran awal, pekerjaan 

pasangan dan plesteran lanjutan, pekerjaan 

kusen dan penggantung, pekerjaan penutup 

lantai dan dinding, pekerjaan finishing serta 

pekerjaan perapihan dan pembersihan. 

4) Dengan waktu yang diharapkan selama 31 

minggu, peluang penyelesaian untuk 

diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan 

selama 35 minggu adalah sebesar 99,34%. 
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