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TUJUAN INSTRUKSIONAL 

1 
Menjelaskan Proses 
Pengelolaan Waktu Dalam 
Proyek 
 

2 
Gantt Chart 
Berupa grafik batang yang 
menunjukan tanggal awal dan 
akhir dari sebuah aktifitas, durasi 
pelaksanaan sebuah aktifitas. 

3 
Network Diagram 

Menggambarkan 
keterkaitan relasi secara 
logikal atau urutan dari 
aktifitas-aktifitas proyek 

4 
Pengendalian Jadwal 
Untuk mengetahui status 
dari jadwal, menentukan 
dan mengelola perubahan 
jadwal 



PENTINGNYA JADWAL PROYEK 
 

Waktu adalah hal yang tidak fleksibel; waktu 
terus berjalan walaupun proyek mendapat 

masalah. 
 

Jadwal adalah penyebab utama terjadinya 
konflik di dalam proyek. 

6.1 



PROSES PENGELOLAAN 
WAKTU DALAM PROYEK 

 Mendefinisikan aktivitas. 

 Mengurutkan aktivitas. 

 Mengestimasi sumberdaya untuk mengerjakan aktivitas. 

 Mengestimasi durasi aktivitas. 

 Membuat jadwal proyek. 

 Mengendalikan jadwal proyek. 



MENDEFINISIKAN AKTIVITAS 

Sebuah aktivitas atau task elemen pekerjaan yang 
ditemukan dalam Work Breakdown Structure (WBS), yang 
membutuhkan durasi, biaya, dan sumberdaya. 



MENGAPA PERLU BELAJAR 
MANAJEMEN PROYEK 

TEKNOLOGI INFORMASI ? 

 Daftar aktivitas berupa tabel aktivitas yang berisi: 

• Nama aktivitas 

• Nomor aktivitas (untuk identifikasi) 

• Deskripsi aktivitas 

 Atribut aktivitas: 

• Aktivitas sebelum dan sesudah (successor/predessor). 

• Sumberdaya yang dibutuhkan. 

• Asumsi–asumsi yang berkaitan dengan aktivitas  

 

 



MILESTONE 

 Milestone adalah even penting yang tidak memiliki 
durasi. 

 Sering kali, dibutuhkan beberapa aktivitas dan pekerjaan 
yang banyak untuk mencapai sebuah milestone. 

 Berguna untuk menetapkan target jadwal dan 
memonitor progress proyek. 

 Contoh: Mendapatkan tanda tangan & persetujuan dari 
customer terhadap dokumen penting. 



KETERKAITAN ANTAR 
AKTIVITAS 



KETERKAITAN ANTAR 
AKTIVITAS (lanjutan) 

Penggambaran keterkaitan aktivitas dalam Gantt Chart 
dapat berupa: 

• Finish-to-Start: sebuah aktivitas dapat dimulai saat aktivitas yang 
berkaitan telah selesai. 

• Start-to-Start: sebuah aktivitas dapat dimulai saat aktivitas yang 
berkaitan juga dimulai. 

• Finish-to-Finish: sebuah aktivitas dapat selesai saat aktivitas yang 
berkaitan juga selesai. 

• Start-to-Finish: sebuah aktivitas dapat selesai saat aktivitas yang 
berkaitan dimulai. 

 
 
 
 

 



ESTIMASI DURASI SEBUAH  
AKTIVITAS 

 Durasi: waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 
aktifitas. 

 Effort: jumlah hari kerja atau jam kerja untuk 
menyelesaiakan sebuah aktifitas. 



MEMBUAT JADWAL PROYEK 

 Bertujuan untuk menghasilkan jadwal proyek yang 
realistis dan menjadi dasar untuk memonitor progress 
dari proyek. 

 Teknik yang digunakan antara lain grafik Gantt, critical 
path analysis, critical chain scheduling dan analisa PERT. 



GANTT CHART 

 Berupa grafik batang (Bar Chart).  

 Menunjukan tanggal awal dan akhir dari sebuah 
aktifitas. 

 Menunjukkan durasi pelaksanaan sebuah aktifitas. 

 Menunjukan keterkaitan antar aktifitas. 



GRAFIK GANTT PADA JADWAL 
PROYEK 



TRACKING MENGGUNAKAN  
GANTT CHART 



NETWORK DIAGRAM 

 Metode untuk menggambarkan urutan aktifitas. 

 Menggambarkan keterkaitan relasi secara logikal atau 
urutan dari aktifitas-aktifitas proyek. 

 



METODE PENGGAMBARAN 
NETWORK DIAGRAM 

ARROW DIAGRAM METHOD 
(ADM) 

PRECEDENCE DIAGRAM METHOD 
(PDM) 

•Aktifitas digambarkan dengan 
panah. 
 

•Lingkaran menggambarkan titik 
awal dan titik akhir dari aktifitas. 
 

•Hanya dapat menggambarkan 
hubungan finish-to-start 

•Kotak menggambarkan aktifitas. 
 

•Panah menggambarkan hubungan 
antar aktifitas. 
 

•Lebih populer dari metode ADM, 
dan digunakan oleh software 
manajemen proyek. 
 

•Dapat menggambarkan berbagai 
macam tipe hubungan/dependency. 



CONTOH NETWORK DIAGRAM 



PRECEDENCE DIAGRAM 
METHOD 



METODE “CRITICAL PATH” 

 Critical Path Method (CPM) adalah diagram network 
yang digunakan untuk memprediksi total durasi dari 
proyek. 

 Slack atau float adalah jumlah ketidaksesuaian/ 
keterlambatan (dalam satuan waktu)  dari sebuah 
aktifitas, tanpa menyebabkan keterlambatan aktifitas 
berikutnya atau keterlambatan proyek. 

 Critical path adalah jalur terpanjang di dalam network 
diagram dan yang memiliki ketidak tepatan waktu yang 
paling sedikit. 



MENGHITUNG CRITICAL PATH 

1. Buat network diagram 

2. Tambahkan semua durasi untuk semua aktifitas 
disetiap alur dalam network diagram. 

3. Jalur yang memiliki durasi terpanjang adalah critical 
path. 

 Jika satu atau beberapa aktifitas didalam critical path memakan 
waktu melebihi yang direncanakan, maka jadwal proyek akan 
meleset, dan project manager harus mengambil tindakan untuk 
memperbaiki. 

 Bisa terdapat lebih dari satu critical path. 

 Critical Path dapat berubah selama proyek berjalan. 



MENENTUKAN CRITICAL PATH 



PROGRAM EVALUATION AND 
REVIEW TECHNIQUE (PERT) 

PERT adalah metode analisa yang digunakan untuk 
mengestimasi durasi proyek, dimana estimasi durasi tiap 
aktifitas di proyek tersebut memiliki unsur ketidakpastian 
yang besar. 



CONTOH & FORMULA PERT 

 Formula PERT =  optimistic time + 4X most likely time + pessimistic time 

     6 

 Contoh: 8 harikerja + 4 x 10 harikerja + 24 harikerja = 12 harikerja 

    6 

Dimana: 

optimistic time = 8 hari 

most likely time (jumlah hari yang paling mungkin terjadi) = 10 hari  

pessimistic time = 24 hari 

Oleh karena itu gunakan 12 hari di dalam network diagram, dan bukan 
10. 



PENGENDALIAN JADWAL 

 Tujuan: Untuk mengetahui status dari jadwal, hal-hal 
yang mempengaruhi perubahan jadwal, menentukan 
dan mengelola perubahan jadwal. 

 Metode dan Alat bantu: 

 Proyek akan berakhir bila: 

• Progress report 

• Project management software 

• Analisis varian 

• Performance management 

 

 


