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MATERI 8 

MEMULAI USAHA 

 

1. WORK BREAKDOWN STUCTURE 

Memulai usaha atau sebuah project membutuhkan perencanaan. Bagaimana kita dapat 

menyelesaikannya terdapat berbagai batasan pada definisi manajemen proyek tergantung 

pada proyek apa yang diberi penekanan. Work Breakdown Structure, disingkat WBS, berisi 

daftar pekerjaan yang jika diselesaikan akan menghasilkan work product. WBS 

menyebutkan: 

1. Apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, 

2. Tipe-tipe resource yang dibutuhkan untuk bekerja, 

3. Estimasi tiap elemen pekerjaan, 

4. Identifikasi lokasi penyimpanan, 

Tetapi tidak mencantumkan: 

1. Siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, 

2. Dan kapan pekerjaan itu akan diselesaikan 

Contoh WBS 

 

Tugas: 

1. Buatlah WBS untuk proyek yang anda pilih. Beri penjelasan dan sampaikan juga 

alasan mengapa pekerjaan-pekerjaan tersebut harus ada pada WBS anda (laporan 8.1). 

2. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 
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2. PROJECT SCHEDULING 

Project Schedule atau jadwal proyek dibuat oleh project manager untuk mengatur 

manusia di dalam proyek dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana pekerjaan (proyek) 

akan dilaksanakan. Ini adalah alat untuk memantau (bagi project manager) apakah proyek 

dan tim masih terkendali. 

Project schedule berbentuk kalender yang dihubungkan dengan pekerjaan yang harus 

dikerjakan dan daftar resource yang dibutuhkan. Sebelum jadwal dibuat, WBS harus terlebih 

dahulu ada, jika tidak maka jadwal tersebut akan terkesan mengada-ada. 

Beberapa hal perlu diperhatikan ketika membuat project schedule, seperti: 

1. Alokasi resource pada tiap pekerjaan, 

Resource bisa berupa berbagai hal seperti manusia, barang, peralatan (computer, 

proyektor, dll), tempat (ruang rapat, misalnya) atau layanan (seperti training atau tim 

pendukung out source) yang dibutuhkan dan mungkin ketersediaannya terbatas. 

Bagaimanapun juga resource yang utama adalah manusia. 

2. Identifikasikan setiap ketergantungan, 

Sebuah pekerjaan disebut memilki ketergantungan jika melibatkan aktivitas, resource atau 

work product yang dihasilkan pekerjaan/aktivitas lain. Contoh: pengujian produk tidak dapat 

dilakukan jika produk belum dibuat, atau pembuatan pondasi bangunan belum bisa dilakukan 

jika lahan belum dibersihkan. 

Tiap pekerjaan pada WBS perlu diberi nomor, dengan angka tersebut bergantung pada 

nomor pekerjaan syaratnya. Berikut ini adalah sedikit gambaran tentang bagaimana suatu 

pekerjaan menjadi tergantung pada pekerjaan lainnya. 
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3. Buat Jadwalnya 

 Tiap pekerjaan juga memiliki jangka waktu pekerjaan. Dengan demikian jadwal bisa 

dibuat, contoh :          

            

       Time  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiap pekerjaan ditunjukkan dengan kotak, sedangkan ketergantungan antar pekerjaan 

ditunjukkan dengan gambar panah. Kotak hitam berbentuk wajik antara D dan E (pada 

gambar di atas) disebut milestone atau pekerjaan tanpa durasi. Milestone digunakan untuk 

menunjukkan kejadian penting pada jadwal. Sedangkan kotak hitam panjang antara C dan D 

yang juga mengandung potongan wajik menunjukkan summary task atau dua sub pekerjaan 

yang memiliki induk yang sama. 

 Teknik-teknik untuk menjadwalkan proyek ada banyak cara, antara lain Gantt Chart, 

Constant Time Network, PERT dan CPM (lihat teori untuk masing-masing teknik ini di 

mulaih). 
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PERT dan CPM 

Pada Critical Path Method (CPM) atau Metode Jalur Kritis merupakan jalur yang memiliki 

rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan 

menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Jadi jalur kritis bisa terdiri 

dari rangkaian kegiatan kritis, yang dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. 

Jalur kritis sangat penting bagi pelaksana proyek, karena pada jalur ini terletak kegiatan-

kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat, akan menyebabkan keterlambatan proyek 

secara keseluruhan. Sedangkan Project Evaluation and Review Technique (PERT) memakai 

pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyak faktor 

dan variansi, sehingga lebih baik perkiraan diberi rentang atau memakai tiga angka estimasi. 

PERT juga memperkenalkan parameter lain yang mencoba mengukur ketidakpastian tersebut 

secara kuantitatif, seperti deviasi standar dan varians. 

 

PERT dan CPM keduanya mengikuti enam langkah dasar, yaitu : 

1. Mengidentifkasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja, 

2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih 

dahulu dan mana yang mengikuti yang lain 

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan 

4. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk tiap kegiatan 

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur kritis 

6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian 

proyek. 

 

Jadwal Aktivitas (Activity Scheduling) 

Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas artinya kita perlu mengidentifikasi waktu 

mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kita menggunakan proses two-pass, terdiri 

atas forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. ES 

(earlist start) dan EF (earlist finish) selama forward pass. LS (latest start) dan LF (latest 

finish) ditentukan selama backward pass. 

1. Forward Pass 

Forward Pass merupakan indentifikasi waktu-waktu terdahulu 

Aturan-aturan dalam Forward Pass: 
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a.Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. 

b.Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES nya sama dengan EF 

pendahulunya. 

c.Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, ES nya adalah nilai maximum dari 

semua EF pendahulunya, yaitu ES = max [EF semua pendahulu langsung] 

d.Waktu selesai terdahulu (EF) dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai 

terdahulu (ES) dan waktu kegiatannya, EF = ES+waktu kegiatan. 

 

2.Backward Pass 

Backward Passmerupakan identifikasi waktu-waktu terakhir 

Aturan waktu selesai terakhir: 

a.Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF nya sama 

dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. 

b.Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih daru satu kegiatan, maka LF 

adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung 

mengikutinya, yaitu LF = Min [LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya] 

c.Waktu mulai terakhir (LS) dari suatu kegiatan adalah perbedan antar waktu selesai terakhir 

(LF) dan waktu kegiatannya, yaitu LS = LF – waktu kegiatan 

 

Hambatan Aktivitas (Slack Activity) Dan Jalur Kritis (Critical Path) 

 Waktu slack (slack time) yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk 

bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Jalur kritis adalah 

kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang (Slack=0), artinya kegiatan tersebut harus 

dimulai tepat pada ES agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. 

Kegiatan dengan slack = 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis. 

 

Tugas : 

1. Berdasarkan WBS yang telah anda buat, lakukan penjadwalan proyek dengan 

menggunakan Gantt Chart dan Constant Time Network. Lakukan perbandingan antara 

kedua teknik tersebut dan cermati hasilnya, terutama pada keterkaitan antar pekerjaan 

(Laporan 8.2). 

2. Gunakan PERT untuk menjadwalkan proyek kelompok anda, tentukan sendiri 

Optimistic Time, Most Likely Time dan Pessimistic Time untuk masing-masing 
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pekerjaan pada WBS anda. Tentukan jalur kritis dan peluang selesainya proyek serta 

kemungkinan percepatan atau keterlambatan proyek kelompok anda (Laporan 8.3). 

3. Gunakan CPM untuk menjadwalkan proyek kelompok anda, tentukan sendiri biaya 

untuk masing-masing pekerjaan pada WBS anda. Tentukan jalur kritis serta kenaikan 

biaya jika proyek dipercepat (Laporan 8.4). 

4. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


