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Manajemen Waktu Proyek



Tujuan Paparan
• Memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan Manajemen Waktu Proyek

• Memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan 

serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan

• Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis 

atribut aktivitas

• Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk 

melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt Chart

• Mengerti penggunaan Gantt Chart dalam melakukan 

pengendalian pelaksanaan proyek



Definisi
• Manajemen waktu proyek, adalah tahapan 

mendefinisikan proses-proses yang perlu 
dilakukan selama proyek berlangsung 
berkaitan dengan penjaminan agar proyek 
dapat berjalan tepat waktu dengan tetap 
memperhatikan keterbatasan biaya serta 
penjagaan kualitas produk/servis/hasil unik 
dari proyek



Tahapan Manajemen Waktu 

Proyek (1)
• Definisikan aktivitas

Identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan  
secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek

• Pengurutan aktivitas

Identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar 
satu aktivitas dengan aktivitas lainnya

• Estimasi kebutuhan aktivitas

Estimasi jenis dan jumlah sumber daya  yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah 
terjadwal



Tahapan Manajemen Waktu 

Proyek (2)
• Estimasi durasi aktivitas

Estimasi perioda yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan dari setiap aktivitas

• Membangun jadwal

Menganalisis urutan aktivitas,durasinya, sumber daya yang 
dibutuhkan dan tantangan pemenuhan jadwal sampai 
terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek

• Mengendalikan jadwal

Mengendalikan perubahan jadwal proyek



Tinjauan Umum Manajemen 

Waktu Proyek



Daftar Aktivitas (Activity List)
• Dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary

• Project Deliverables,hambatan dan 
asumsi yang tertera dalam scope 
statement juga menjadi bahan 
pertimbangan ketika membangun Activity 
List

• Sebaiknya dibuat berdasarkan 
standar/template activity list yang telah biasa 
digunakan oleh organisasi yang 
bersangkutan



Intranet WBS and Gantt Chart Organized 

by Project Management Process Groups



Atribut Aktivitas
Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas, antara 

lain :

• Identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, 
aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, 
relasi logis antar aktivitas,  hal yang mempercepat dan 
yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya 
yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta 
asumsi

• Orang yang bertanggungjawab mengeksekusi suatu 
pekerjaan

• Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan

• Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus 
dikerjaan dengan pembagian dan bertahap atau 
merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri 
sendiri



Milestone List

• Daftar peristiwa yang menjadi penanda

selesainya suatu pekerjaan, misalnya 

tanggal, produk yang dihasilkan, laporan,

• Berguna dalam monitoring kemajuan proyek 



Urutan Aktivitas

Dapat digambarkan dengan berbagai 

diagram, antara lain :

• Network Diagram & Critical Path Analysis

• Precedence diagram



Contoh AOA (Activity on Arrow) 

Network Diagram utk Proyek X
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Arrow Diagramming Method 

(ADM)
• Disebut juga  activity-on-arrow (AOA) 

project network diagrams

• Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda 

panah

• Node atau lingkaran sebagai penanda 

awal dan akhir sebuah aktivitas

• Hanya dapat menunjukkan 

ketergantungan dari awal ke akhir



Proses membuat Diagram AOA 
1. Tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1.  Gambarkan node 

akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node-
node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang 
dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. 

2. Lanjutkan menggambar network diagram, dengan cara menggambarkannya 
dari kiri ke kanan.  Perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih 
aktivitas, atau sebaliknya 1 node yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas, 
jika perlu digabung atau dipisahkan.

3. Diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, 
termasuk keterkaitan/ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas 
lainnya.

4. Perhatikan aturan : semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan, 
dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan.



Precedence Diagramming 

Method (PDM)
• Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-

kotak

• Tanda panah menunjukkan relasi antar 
aktivitas

• Lebih populer dibandingkan ADM dan 
banyak digunakan dalam manajemen 
proyek perangkat 

• Lebih baik dalam memperlihatkan 
berbagai tipe ketergantungan.



Task Dependency Types



Contoh PDM Network Diagram



Estimasi Durasi Aktivitas
• Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah 

selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi
yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tsb.

• Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk 
bekerja ditambah dengan waktu 

• Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.  

• Orang yang melakukan/bertanggung jawab dengan sebuah 
aktivitas/pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi 
durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan 
mengevaluasi hasilnya.



Membangun Jadwal
• Gunakanlah hasil proses manajemen 

waktu sebelumnya untuk membangun 
jadwal.  Sehingga lebih mudah dalam 
menentukan tanggal awal dan tanggal 
akhir dari sebuah aktivitas.

• Tujuan utama dari proses ini adalah 
membangun jadwal yang realistis sebagai 
dasar dalam memonitor kemajuan proyek 
berkaitan dengan keterbatasan waktu.

• Alat yang dapat digunakan antara lain : 
Gantt Charts, PERT analysis, critical path 
analysis, dan critical chain scheduling



Gantt Charts
• Gantt charts menampilkan jadwal proyek dengan format 

standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas
beserta tanggal awal dan akhirnya dalam format 
kalender.

• Simbol-simbolnya :
– A black diamond: milestones or significant events on a project 

with zero duration

– Thick black bars: summary tasks

– Lighter horizontal bars: tasks

– Arrows: dependencies between tasks



Grafik Gantt

• Adalah suatu cara yang mudah untuk menjadwal tugas-tugas. Merupakan suatu grafik dimana ditampilkan kotak-
kotak yang mewakili setiap tugas atau kegiatan. Panjang masing-masing kotak menunjukkan panjang relatif tugas-
tugas yang dikerjakan.

• Contoh :

Kegiatan

Melakukan Wawancara

Menyusun Kuisioner

Membaca Laporan Perusahaan

Menganalisis Aliran Data

Memperkenalkan Prototipe

Mengamati Reaksi

Menampilkan Biaya/Keuntungan

Mempersiapkan Proposal

Menyajikan Proposal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ket : Kegiatan yang diselesaikan

Kegiatan yang sebagian telah diselesaikan

Kegiatan yang belum diselesaikan



Gantt Chart for Project X



Contoh Gantt Chart untuk Proyek 

Perangkat Lunak



Milestones
• Milestones adalah peristiwa penanda yang 

mempunyai durasi nol

• Kriteria  SMART dalam membuat  milestones, yaitu :

– Specific

– Measurable

– Assignable

– Realistic

– Time-framed



Contoh Tracking Gantt Chart



Critical Path Method (CPM)
• CPM  adalah teknik menganalisis jaringan 

kegiatan/aktivitas-aktivitas ketika menjalanlankan 
proyek dalam rangka memprediksi durasi total 

• Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas 
yang menentukan waktu tercepat yang mungkin 
agar proyek dapat diselesaikan

• Critical path adalah jalur terpanjang dalam network 
diagram  dan mempunyai kesalahan paling sedikit



Cara menentukan Critical Path

• Buatlah network diagram yang baik

• Tambahkan durasi untuk tiap aktivitas 

pada setiah jalur yang ada pada diagram 

tersebut.

• Jalur terpanjang adalah critical path



Contoh

Asumsi : satuan waktu adalah 
hari

2 3

4

5

A=2 B=5
C=2

D=7

1 6

F=2

E=1

start finish

a. Ada berapa jalur dalam network diagram 
b. Berapa lama setiap jalur harus dilalui?
c.   Tentukanlah  critical path?
d.  Berpa lama waktu terpendek untuk dapat 

menyelesaikan proyek ini?



Contoh 2



Issue dalam Critical Path
• Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path 

dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka 
seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera 
diambil tindakan korektif

• Misconceptions:

– critical path bukanlah critical activities

– Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari 
satu critical path

– critical path dapat mengubah kemajuan proyek



Analisis Critical Path dalam 

membangun Jadwal Proyek
• Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan

jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan

• Free slack or free float adalah jumlah waktu yang dapat

ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan

waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya.

• Total slack or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah

aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan

penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan.

• A forward pass network diagram menunjukkan tanggal

tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedang

backward pass menunjukkan tanggal paling terlambat

dimulainya dan berakhirnya proyek



Diagram PERT
• PERT adalah singkatan untuk program evaluation and review techniques 

(Teknik-teknik revisi dan evaluasi program).

• Merupakan suatu program (sama dengan proyek) diwakili lewat simpul 
jaringan dan tanda panah yang kemudian dievaluasi untuk menentukan 
kegiatan-kegiatan terpenting, meningkatkan jadwal bila diperlukan dan 
merevisi kemajuan-kemajuan saat proyek telah dijalankan.

• PERT dikembangkan di akhir tahun 1950-an dan digunakan pada proyek 
nuklir bawah laut Navy’s polaris amerika serikat, yang dilaporkan sudah 
menghemat waktu perkembangan AL AS selama dua tahun.

• PERT lebih bermanfaat bila kegiatan dilakukan secara pararel daripada 
secara berurutan. Penganalisis sistem akan memperoleh keuntungan dari 
PERT bila menerapkannya pada proyek yang dipilah menjadi skala yang 
lebih kecil, khususnya bila anggota tim mengerjakan kegiatan-kegiatan 
tertentu pada waktu yang sama saat anggota tim lain mengerjakan tugas 
mereka sendiri.



Diagram PERT

A

B

C

D

E

2 4 6 8 10 12 14

• Contoh suatu kegiatan proyek dengan menggunakan 

grafik GANTT

10
20

30
40 50

A.4

B.2

C.4

D.4

E.6

• Jadwal diatas diubah ke diagram PERT



Diagram PERT
• Pada contoh diawal diagram PERT, bahwa suatu proyek memiliki permulaan, 

pertengahan, dan akhir, permulaan adalah peristiwa 10, akhir peristiwa adalah 50. 
Untuk menemukan panjang proyek, masing-masing jalur dari permulaam sampai 
akhir diidentifikasi, dan panjang setiap jalur diidentifikasi.

• Pada contoh, jalur 10-20-40-50 memiliki panjang 14 hari, Sedangkan pada jalur 10-
30-40-50 memiliki panjang 12 Hari.

• Meskipun satu orang bisa bekerja pada jalur 10-20-40-50 dan yang lain pada jalur 
10-30-40-50, proyek tersebut adalah bukan suatu perlombaan. Proyek yang 
menyatakan bahwa kedua rangkaian kegiatan (jalur) dapat dilengkapi secara 
berturut-turut, berarti proyek tersebut memerlukan waktu 14 hari untuk benar-benar 
selesai.

• Jalur terpanjang disebut sebagai Jalur Kritis. Meskipun jalur kritis ditentukan dengan 
cara menghitung jalur terpanjang, namun ditetapkan sebagai jalur yang bisa 
menyebabkan keseluruhan proyek akan gagal bila terdapat satu hari penundaan.

• Perlu diingat bahwa jika anda tertunda satu hari pada jalur 10-20-40-50, proyek akan 
menjadi lebih lama seluruhnya, namun jika anda tertunda satu hari pada jalur 10-30-
40-50, seluruh proyek tidak akan terkena dampaknya.



Diagram PERT

• Kadang-kadang, diagram PERT membutuhkan aktivitas-pseudo, yang 
disebut sebagai aktivitas jalur kosong, untuk mempertahankan logika atau 
memperjelas diagram.

10
20

30

40
A.9

B.2 C.5

Jalur Kosong

Proyek 1

10
20

30

40
A.9

B.2
C.5

Jalur Kosong

Proyek 2



Diagram PERT
• Dari contoh proyek 1 dan proyek 2 tampak berbeda, dan adanya jalan jalur 

kosong membuat perbedaan itu semakin jelas. Dalam proyek 1 kegiatan C 
hanya dimulai bila kegiatan A dan B diselesaikan, karena semua tanda 
panah yang mengarah ke simpul harus dilengkapi sebelum meninggalkan 
simpul. Dalam proyek 2, kegiatan C hanya memerlukan penyelesaian 
kegiatan B dan karenanya bisa dilanjutkan sembari melanjutkan kegiatan 
A.

• Proyek 1 memerlukan waktu 14 hari untuk selesai, sedangkan proyek 2 
memerlukan 9 hari. Jalur kosong dalam proyek 1 diperlukan untuk 
menunjukkan hubungan prioritas yang penting. Jalur kosong dalam proyek 
2 tidak diperlukan dan kegiatan A bisa digambarkan dari 10 sampai 40 dan 
peristiwa 20 benar-benar bisa dikurangi.

• Jadi alasan untuk menggunakan diagram PERT adalah

1. Memudahkan identifikasi tingkat prioritas

2. Memudahkan identifikasi jalur kritis dan kegiatan-kegiatan kritis.

3. Memudahkan penentuan waktu kendur.



Diagram PERT

Contoh kasus :

Kegiatan Pendahulu Durasi

A Melakukan wawancara tidak ada 3

B Menyusun kuisioner A 4

C Membaca laporan perusahaan tidak ada 4

D Menganalisis aliran data B,C 8

E Memperkenalkan prototipe B,C 5

F Mengamati reaksi terhadap prototipe E 3

G Menyajikan analisa biaya/keuntungan D 3

H Mempersiapkan proposal F,G 2

I Proposal Jadi H 2



Diagram PERT

10

20

30

40

60

A.3 B.4
C.4 D.8

E.5

50 70 80

F.3

G.3 H.2 I.2



Mengendalikan perubahan Jadwal 

Proyek
• Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur

• Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja  

dengan kapasitas 100% setiap saat

• Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek 

dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan 

dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan 

isu-isu yang berkaitan dengan jadwal



Tugas-1

• Buat diagram PERT dan buatlah daftar semua 

jalur serta jalur kritisnya.

Kegiatan Pendahulu Durasi

P Menggambar aliran data tidak ada 9

Q Menggambar pohon keputusan P 12

R Merevisi pohon keputusan Q 3

S Analisa Data R,Z 7

T Menyusun kamus data P 11

X Membuat prototipe output tidak ada 8

Y Merevisi desain output X 14

Z Merancang basis data T,Y 5



Tugas

• Kelompok, 1 kelompok maksimal 5 orang

• Tugas dipresentasikan

• Buat contoh kasus pengelolaan proyek 

sistem informasi yang pernah ditangani 

pada organisasi masing-masing 

kelompok



Format Presentasi
• Judul Proyek :

• Tanggal Mulai : …….

• Tanggal Selesai : …..

• Informasi Penggunaan Dana :…..

• Manajer Proyek : …

• Tujuan Proyek :…

• Pendekatan Proyek : 

• Jadual Proyek 


