
 1

RISET  OPERASI 
( Operations Research ) 

 

1.  Definisi 

 Ada beberapa definisi mengenai Riset Operasi (RO). Dasar pertimbangan dari 

berbagai macam definisi dilatarbelakangi bahwa ahli Riset Operasi dari berbagai disiplin 

ilmu seperti teknik, bisnis, matematik, dll. 

Operational Research Society of Great Britain mendefinisikan RO adalah aplikasi metode 

ilmiah dalam masalah yang kompleks dan sistem manajemen yang besar atas manusia, mesin, 

material, dan dana dalam industri, bisnis, pemerintah dan militer. 

Operational Research Society of America mendefinisikan RO adalah berkenaan dengan 

pengambilan keputusan secara ilmiah, bagaimana membuat model terbaik dan membutuhkan 

alokasi sumber daya yang terbatas.  

Secara lebih umum RO dapat didefinisikan sebagai model kwantitatif atau matematik yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. 

2.  Latar Belakang Sejarah RO 

 Selama perang dunia II RO benar-benar tidak dapat dipungkiri keefektifannya sebagai 

metode penyelesaian masalah. Kegiatan Operation Research di Inggris dan Amerika secara 

terus menerus. Dalam bidang nonmiliter terutama kelompok industri, sehingga aktifitas 

operation research tidak hanya mengenai aktivitas ilmu tetepi juga menyangkut berbagai 

macam disiplin dan bisnis. 

3.  Komputer & RO 

 Penggunaan komputer dalam RO secara terus menerus mengalami peningkatan 

terutama dalam menghadapi persaingan lingkungan internasional dan masalah produktifitas. 

Tanpa bantuan komputer sangat mustahil untuk menyelesaikan masalah yang cukup besar.  

4.  Model Matematik & Pengambilan Keputusan. 

 Tanggung jawab pengambilan keputusan berada pada manajemen. Langkah-langkah 

berikut merupakan tahapan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer. 

 

Mengidentifikasi masalah 

 

Mengidentifikasi parameter masalah 

 Menentukan variabel keputusan 

 Menentukan tujuan (objective) 

 Menentukan kendala (consttraints) 

 

Mencari alternatif keputusan yang terbaik 
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Melaksanakan keputusan 

 

Proses pembuatan model Riset Operasi 

Langkah-langkah dalam pembuatan model matematik sebagai berikut : 

1.  Mendefinisikan masalah. Definisi masalah harus jelas dan menggambarkan masalah 

yang sedang dihadapi. Langkah ini penting dan dapat melibatkan manajemen maupun 

anggota organisasi lainnya.  

2.  Memformulasikan model. Model adalah gambaran abstrak dari masalah yang sedang 

dihadapi. Ketepatan dalam memformulasikan model sangat ditentukan oleh asumsi yang 

digunakan. Asumsi harus realitis dan ini merupakan faktor kesulitan dalam membuat 

mode. Komponen utama dalam memformulasikan model adalah sebagai berikut : 

a.  Variabel keputusan ( decision variable ) 

b.  Tujuan ( objective ) 

c.  Kendala ( constraint ) 

3.  Mengukur validitas 

4.  Implementasi keputusan 
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LINEAR  PROGRAMMING 
 

Linear Programming (LP) merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Sumber-

sumber yang dimaksud dapat berupa bahan baku, peralatan & mesin, ruang, waktu, dana dan 

orang. Semua ini dapat dipergunakan untuk menghasilkan komoditi tertentu. Atau dengan 

kata lain LP adalah metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer 

dalam pengambilan keputusan. 

 

Pokok pikiran yang utama dalam menggunakan LP ialah merumuskan masalah dengan jelas 

dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah 

ini kedalam bentuk model matematika guna menemukan jawaban terhadap masalah yang 

dihadapi.  

 

Contoh : 

Perusahaan industri PT MULIA menghasilkan dua jenis produk yaitu P1 dan P2 masing-

masing memerlukan dua macam bahan baku, A dan B. Harga jual tiap satuan P1 sebesar Rp. 

150,- dan P2 sebesar Rp. 100,-. Bahan baku A yang tersedia sebanyak 600 satuan dan B 

sebanyak 1.000 satuan. Satu satuan P1 memerlukan satu satuan A dan dua satuan B, 

sedangkan P2 memerlukan satu satuan A dan satu satuan B. 

Semua informasi yang tersedia dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Produksi Jenis  produksi Bahan yang 

Bahan P1 P2 tersedia 

A 

B 

1 

2 

1 

1 

600 

1.000 

Harga jual 150 100  

 

Masalahnya adalah menentukan alokasi bahan A dan B sebaik mungkin, atau dengan kata 

lain menentukan jumlah produksi P1 dan P2 sehingga tercapai tujuan perusahaan yaitu 

meraih keuntungan semaksimal mungkin. Meskipun tabel diatas sudah dapat 

menggambarkan situasi produksi dan masalah yang dihadapi akan tetapi penentuan jumlah 

produksi P1 dan P2 masih sulit. Oleh karena itu kita akan menerjemahkan masalah ini ke 

dalam model matematika dengan rumusan yang sederhana sehingga mudah dicari 

penyelesaiannya. 

Misalkan jumlah jenis produk P1 dan P2 adalah X1 dan X2 satuan. Maka jumlah hasil 

penjualan tentu sama dengan : f = 150X1 + 100X2. 
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Tujuan PT MULIA ialah mengusahakan f sebesar-besarnya sehingga keuntungan juga akan 

maksimal.Karena untuk menghasilkan satu satuan P1 diperlukan satu satuan bahan A dan dua 

satuan bahan B, maka untuk sejumlah X1 satuan jenis P1 diperlukan sejumlah X1 satuan 

bahan A dan sejumlah 2X1 satuan bahan B. Dengan cara yang sama untuk menghasilkan 

sejumlah X2 satuan jenis P2 diperlukan sejumlah X2 satuan bahan A dan sejumlah X2 satuan 

bahan B. Dengan demikian jumlah bahan A yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah 

X1 satuan P1 dan sejumlah X2 satuan P2 adalah (X1 + X2) satuan. Bahan B yang diperlukan 

ialah (2X1 + X2) satuan.  

 

Karena bahan A dan B masing-masing hanya tersedia 600 dan 1.000 satuan, maka (X1+X2) 

dan (2X1+X2) masing-masing tidak mungkin melebihi 600 dan 1.000 satuan. Pernyataan 

tersebut dapat ditulis dalam bentuk  : 

 ( X1 + X2 ) < 600   dan ( 2X1 + X2 ) < 1000 

atau 

   X1 + X2 -    600 < 0 

 2X1 + X2 - 1.000 < 0 

 

kalau semua keterangan ini dikumpulkan, maka akan sampai kepada satu bentuk model 

matematika yang menggambarkan masalah produksi yang sedang dihadapi PT  MULIA, 

yaitu : 

 f  = 150X1 + 100X2 

 g =   X1 + X2 -    600 

 h = 2X1 + X2 - 1.000 

 

Tujuan dari model ini yaitu menentukan jumlah produksi P1 (=X1) dan jumlah produksi P2 

(=X2) sehingga jumlah hasil penjualan f = 150X1 + 100X2 maksimal sesuai dengan 

keterbatasan yang ada.  

 

Secara singkat dapat ditulis : tentukan  X1 dan X2 yang memenuhi batasan : 

 Max.  f = 150X1 + 100X2 

    X1 + X2 <    600 

  2X1 + X2 < 1.000 

   X1 > 0 

  X2 > 0 

 

Langkah-langkah penggunaan metode grafik dapat ditunjukkan secara ringkas sebagai 

berikut : 

1.  Menentukan fungsi tujuan dan memformulasikan dalam bentuk matematis. 
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2.  Mengidentifikasi batasan-batasan yang berlaku dan memformulasikan dalam bentuk 

matematis. 

3.  Menggambarkan masing-masing garis fungsi batasan dalam satu sistem salib sumbu. 

4.  Mencari titik yang paling menguntungkan ( optimal ) dihubungkan dengan fungsi tujuan. 

 

SOAL 

1.  Perusahaan sepatu “IDEAL“ membuat dua macam sepatu. Merk pertama (I-1) dengan sol 

dai karet, dan merk kedua (I-2) dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu-sepatu itu 

perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin 1 khusus membuat sol dari karet, mesin 2 

khusus membuat sol dari kulit, dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan 

perakitan bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merk I-1  mula-mula dikerjakan di 

mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 

selama 6 jam. Sedang sepatu merk I-2 tidak diproses di mesin 1 tetapi langsung di mesin 

2 selam 3 jam kemudian mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk 

mesin 1 = 8 jam, mesin 2 = 15 jam, dan mesin 3 = 30 jam. Sumbangan terhadap laba 

untuk setiap lusin sepatu merk I-1 = Rp. 30.000,- sedangkan merk I-2 = Rp. 50.000,-. 

Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merk I-1 dan merk I-2 

yang dibuat agar bisa memaksimalkan laba. 

2.  PT. “Umsini” memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk yaitu, 

astro dan cosmos. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku A, bahan 

baku B, dan jam tenaga kerja. Maksimum penyediaan bahan baku A adalah 60 kg perhari, 

bahan baku B 30 kg perhari dan tenaga kerja 40 jam perhari. Kebutuhan setiap unit   

produk  akan bahan  baku dan jam tenaga  kerja, dapat dilihat  dalam tabel berikut ini : 

Jenis bahan baku Kg bahan baku dan jam tenaga kerja Maksimum 

dan tenaga kerja Astro Cosmos penyediaan 

Bahan baku  A 

Bahan baku  B 

Tenaga kerja 

2 

- 

2 

3 

2 

1 

60 Kg 

30 Kg 

40 Jam 

 

Kedua jenis produk memberikan sumbangan keuntungan sebesar Rp 40,- untuk astro dan 

Rp 30,- untuk cosmos. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap 

produk yang akan diproduksi dalam setiap hari 

 

METODE GRAFIK UNTUK MASALAH MINIMASI 

 Pada prinsipnya sama dengan masalah maksimasi seperti diatas. Perbedaan terletak 

pada langkah 3 dalam hal menentukan solusi optimum. Solusi optimum masalah maksimasi 

tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah feasible yang terjauh dari titik 



 6

origin. Sedang masalah minimasi solusi optimum tercapai pada saat garis fungsi tujuan 

menyinggung daerah feasible yang terdekat dengan titik origin. 

 

Penyelesaian masalah Minimasi 

Langkah 1. Gambarkan semua kendala ( sama dg maksimasi ) 

Langkah 2. Gambarkan garis fungsi tujuan ( sama dg maksimasi ) 

Langkah 3. Dapatkan solusi optimum, dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang 

dapat meninimumkan fungsi tujuan. 

 

Contoh  

Seorang ahli penata diet merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan yaitu makanan A 

dan makanan B. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Jenis 

makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit dan jenis makanan B paling sedikit diproduksi 1 

unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. 

 

Jenis Makanan Vitamin 

( Unit ) 

Protein 

( Unit ) 

Biaya per 

unit ( Rp. ) 

A 

B 

2 

1 

2 

3 

100 

80 

Minimum Kebutuhan 8 12  

 

Masalah ahli penata diet adalah bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan, 

agar meninimumkan biaya produksi. 

Formulasi dalam bentuk LP 

 Z(Min) = 100X1 + 80X2 

 Kendala 2X1 + X2 > 8  ( Vitamin ) 

   2X1 + 3X2 > 12 ( Protein ) 

   X1 > 2   ( Manakan A ) 

   X2 > 1   ( Makanan B ) 

   X1 > 0, X2 > 0 ( Non negative ) 

Buatlah grafik, dan cari solusi optimumnya !. 

 

MASALAH-MASALAH KHUSUS DALAM LP METODE GRAFIK 

1.  Multiple Optimum Solution 

Dalam LP sangat dimungkinkan terjadi multiple optimum solution atau sering disebut dengan 

solusi optimum lebih dari satu.  

Contoh : Z (Mak) = 20X1 + 40X2 

      Kendala     3X1 + 6X2 < 30 
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  X1            < 8  

             X2 < 3 

  X1,     X2  > 0 

 

2.  No Feasible Solutions 

Tidak adanya feasible solution dapat terjadi karena kesalahan dalam membuat formulasi LP 

atau kesalahan dalam menggambar garis kendala, sehingga kita tidak dapat menemukan 

feasible solution space 

Contoh : Z (Mak) = 20X1 + 50X2 

      Kendala       X1 +   X2 < 5 

2X1 + 3X2 > 24 

  X1, X2 > 0 
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 TEORI  DUALITAS 
 

Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah LP, yang secara langsung 

didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP Primal. Dalam kebanyakan perlakuan 

LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal : tipe kendala, variabel keputusan, dan 

kondisi optimum. Oleh karena itu dalam kenyataannya teori dualitas secara tegas tidak 

diharuskan penggunaannya. Definisi dualitas secara otomatis dibentuk dari primalnya. 

Kedua problem ini berhubungan sangat erat, dimana problem yang satu dibentuk dari 

problem yang lain, sehingga  : 

1.  Keduanya menggunakan koefisien (data) yang sama meskipun dengan urutan yang 

berbeda. 

2.  Keduanya mempersoalkan sumber-sumber yang sama. 

3.  Jawab optimal dari yang satu menghasilkan jawab optimal bagi yang lain. Karena itu, bila 

problem primal berbentuk maksimum maka problem dualnya berbentuk minimum, 

demikian sebaliknya. 

 

Contoh 1 : 

Bentuk Primal 

Maksimum : F = 5X1 + 12X2 + 10X3 

d.k [1]   X1 + 2X2 +   X3  < 10 

 [2] 2X1 +   X2 + 3X3  < 15 

 [3]   X1,     X2,      X3  >  0 

 

Maka problem dualnya adalah  : 

Minimim : G = 10Y1 + 15Y2 

d.k. [1]   Y1 + 2Y2  > 5 

 [2] 2Y1 +   Y2  > 12 

 [3]   Y1 + 3Y2  > 10 

 [4]   Y1,      Y2  > 0 

 

Contoh 2 : 

    X1                   X2  

Y1 

Y2 

Y3 

   2                      0 

   2                      3 

   6                      5 

<  8 

<  15 

<  30 

   > 3                  > 5   

 

Penyajian masalah primal dan dual adalah 
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       Pimal          Dual 

Maksimumkan F = 3X1 + 5X2 

Batasan-batasan : 

2X1             < 8 

           3X2  < 15 

6X1 + 5X2  <  30 

  X1,     X2  > 0 

 Minimumkan G = 8Y1 + 15Y2 + 30Y3 

Batasan-batasan : 

2Y1 + 6Y3             >  3 

           3Y2 + 5Y3  >  5 

  Y1,     Y2,      Y3  >  0 
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METODE  TRANSPORTASI 
 

Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari 

sumber-sumber yang menyediakan produk, ke tempat-tempat yang membutuhkan secara 

optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-

biaya alokasi dari satu sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa 

sumber ke suatu tempat tujuan juga yang berbeda-beda. 

 

1.  METODE STEPPING STONE 

Contoh  : 

Suatu perusahaan mempunyai 3 buah pabrik di W, H dan P. Perusahaan menghadapi masalah 

alokasi hasil produksinya ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan C. Kapasitas pabrik, 

kebutuhan gudang dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke gudang adalah berikut  : 

Pabrik Kapasitas produksi tiap bulan 

W 

H 

P 

90  ton 

60  ton 

50  ton 

Jumlah 200  ton 

 

Gudang Kebutuhan tiap bulan 

A 

B 

C 

50  ton 

110  ton 

40  ton 

Jumlah 200  ton 

 

Dari Biaya tiap ton ( dalam ribuan Rp. ) 

 Ke Gudang  A Ke Gudang  B Ke Gudang  C 

Pabrik  W 

Pabrik  H 

Pabrik  P 

20 

15 

25 

5 

20 

10 

8 

10 

19 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Penyusunan tabel alokasi 
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Ke 

Dari 

Gudang 

A 

Gudang 

B 

Gudang 

C 

Kapasitas  

Pabrik 

Pabrik 

W 

20

X11 

5

X12 

8 

X13 

 

90 

Pabrik  

H 

15

X21 

20

X22 

10 

X23 

 

60 

Pabrik 

P 

25

X31 

10

X32 

19 

X33 

 

50 

Kebutuhan 

Gudang 

 

50 

 

110 

 

40 

 

200 

 

b.  Prosedur Alokasi 

Setelah data tersusun dalam tabel maka langkah selanjutnya adalah mengalokasikan produk 

dari pabrik-pabrik ke gudang-gudang. Pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat 

laut ( northwest corner rule ), mulai sudut kiri atas dari tabel. 

 

Alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut. 

Ke 

Dari 

Gudang 

A 

Gudang 

B 

Gudang 

C 

Kapasitas  

Pabrik 

Pabrik 

W 

20

50 

5

40 

8 

 

 

90 

Pabrik  

H 

15

 

20

60 

10 

 

 

60 

Pabrik 

P 

25

 

10

10 

19 

40 

 

50 

Kebutuhan 

Gudang 

 

50 

 

110 

 

40 

 

200 

Besarnya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama = 50(20) + 40(5) + 60(20) + 10(10) + 

40(19) = 3260 

 

c.  Mengubah Alokasi Secara Trial and Error 

Terlihat pada kolom Gudang A, sel HA belum terisi, maka dicoba untuk diisi 1 satuan (ton). 

Tentu saja perlu pemindahan dari sel yang lain, misalnya dari WA agar jumlah gudang tetap 

50. Disamping itu juga akan mempengaruhi sel WB dan HB. 

Perubahan biaya yang diakibatkan adalah sebagai berikut  : 

Tambahan biaya dari H ke A =  15 

   dari W ke B =    5  + 

   J u m l a h =  20 
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Pengurangan biaya dari W ke A =  20 

   dari  H ke B =  20 + 

   J u m l a h =  40 

 

Tambahan 20 dan pengurangan 40 berarti penghematan 20 untuk setiap pemindahan 1 unit ke 

sel HA dan WB dari WA dan HB. Berdasarkan kenyataan ini, bila jumlah alokasi yang 

dipindah lebih banyak maka penghematan tentunya akan lebih banyak juga. 

 

Perbaikan pertama dengan trial and error 

Ke 

Dari 

Gudang 

A 

Gudang 

B 

Gudang 

C 

Kapasitas  

Pabrik 

Pabrik 

W 

20

50(-) 

5

40(+) 

8 

 

 

90 

Pabrik  

H 

15

(+) 

20

60(-) 

10 

 

 

60 

Pabrik 

P 

25

 

10

10 

19 

40 

 

50 

Kebutuhan 

Gudang 

 

50 

 

110 

 

40 

 

200 

 

Perbaikan kedua dengan trial and error 

Ke 

Dari 

Gudang 

A 

Gudang 

B 

Gudang 

C 

Kapasitas  

Pabrik 

Pabrik 

W 

20

 

5

90 

8 

 

 

90 

Pabrik  

H 

15

50 

20

10 

10 

 

 

60 

Pabrik 

P 

25

 

10

10 

19 

40 

 

50 

Kebutuhan 

Gudang 

 

50 

 

110 

 

40 

 

200 

 

Perubahan alokasi ini dapat juga dilakukan dengan mengubah alokasi pada sel yang tidak 

berdekatan. Misalnya akan diisi sel WC maka sel lain yang ikut berubah dapat berupa sel 

WB, PB dan PC. Seperti pada tabel dibawah ini biaya transport = 50(5) + 40(8) + 50(15) + 

10(20) + 50(10) = 2020. 
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Demikian seterusnya diadakan perubahan bila dengan perubahan itu dapat mengurangi biaya, 

sampai akhirnya diperoleh biaya transport yang terendah ( optimal ) 

 

Perbaikan dengan masalah alokasi sel yang tidak berdekatan 

Ke 

Dari 

Gudang 

A 

Gudang 

B 

Gudang 

C 

Kapasitas  

Pabrik 

Pabrik 

W 

20

 

5

50 

8 

40 

 

90 

Pabrik  

H 

15

50 

20

10 

10 

 

 

60 

Pabrik 

P 

25

 

10

50 

19 

 

 

50 

Kebutuhan 

Gudang 

 

50 

 

110 

 

40 

 

200 
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TEORI  JARINGAN  KERJA / NETWORK 
 

Pendahuluan 

 Manajemen proyek secara lambat-laun telah menjadi suatu bidang baru dengan 

berkembangnya dua teknik analisis yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, 

pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap proyek yang sedang berjalan atau yang 

akan berjalan. Teknik pertama disebut critical path method (CPM) dan teknik kedua disebut 

project evaluation and review technique (PERT). 

 Pada dasarnya kedua teknik analisis ini sudah sama. Perbedaannya terletak pada 

perkiraan waktu, dimana CPM menaksir waktu dengan cara pasti (deterministic) sementara 

PERT dengan cara kemungkinan (probabilistic). Kedua teknik analisis inilah yang dikenal 

dengan network analisys atau teori jaringan kerja. 

 Suatu proyek pada hakikatnya adalah sejumlah kegiatan yang dirangkaikan satu 

dengan yang lain maupun tidak. Dalam hal ini teori jaringan kerja dapat mengatur rangkaian 

dari kegiatan-kegiatan tersebut sehingga benar-benar dapat dilaksanakan secara efisien dan 

efektif. Dalam mengatur rangkaian dari kegiatan-kagiatan, teori jaringan kerja harus dapat : 

1.  Menggambarkan interelasi kegiatan dengan urutan yang logis. 

2.  Mengidentifikasi unsur-unsur kritis secara mudah. 

3.  Medeteksi masalah-masalah yang gawat 

 

Perencanaan Proyek 

Perencanaan proyek terdiri atas tiga tahap, yaitu : 

1.  Membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan kejadian-kejadian, 

menentukan syarat-syarat pendahuluan, menguraikan interelasi dan interdependensi 

antara kegiatan-kegiatan. 

2.  Penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan menegaskan kapan 

suatu kegiatan dimulai dan kapan berakhir. Secara keseluruhan kapan proyek selesai. 

3.  Bila perlu, menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna peraksanaan tiap kegiatan, 

meskipun pada hakikatnya hal ini tidak begitu penting. 

 

Diagran Jaringan Kerja 

Diagram jaringan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai alat perencanaan proyek dan 

sebagai ilustrasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan suatu proyek. Oleh karena itu dia harus 

mampu memberi gambaran tentang : 

1.  Hubungan antara komponen-komponen kegiatan secara keseluruhan 

2.  Arus operasi yang dijalankan sejak awal sampai berakhirnya suatu proyek. 

 Lambang-lambang yang dipakai untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai 

proyek itu : 



 15

1.)   

Anak panah ( Arrow ) menyatakan kegiatan. Panjang dan arah anak panah tidak 

mempunyai arti khusus. Pangkal dan ujung menerangkan kegiatan mulai dan berakhir. 

Pada umumnya kegiatan diberi kode huruf  kapital A, B, . . . . . 

 

2.)  

 

Lingkaran kecil atau node, menyatakan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian diartikan 

sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Umumnya dibari kode angka 1, 

2, . . . dan seterusnya yang disebut nomor kejadian. 

 

3.)  

Anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan semu atau dummy. Dummy sebagai 

pemberitahuan bahwa terjadi perpindahan dari suatu kejadian ke kejadian lain pada saat yang 

sama. Oleh karena itu dummy tidak memerlukan waktu dan tidak menghabiskan sumber. 

Panjang dan arah dummy tidak mempunyai arti khusus. 

 

 Untuk menyatakan saling ketergantungan logikal dari kegiatan-kegiatan, berikut 

dijelaskan beberapa ketentuan sebagai berikut  : 

 

1.) 

1 32
A B

 

Kegiatan B hanya dapat dimulai bila kegiatan A 

selesai. Perlu diketahui bahwa kejadian merupakan 

awal dan akhir suatu kegiatan. 

2.) 

1

43

2

A

B

C

 

Kegiatan C dapat dimulai bila kegiatan A dan B 

selesai 

 

3.) 

1 4

3

2 B

A

5

C

D
 

Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A 

dan B berakhir, dan selesai pada kejadian yang 

berbeda 

 

4.) 
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1

43

2 B

C
A

 

Terdapat kejadian yang saling tergantung tanpa 

dihubungkan dengan kegiatan tetapi dihubungkan 

dengan dummy 

 

5.)  Bila ada dua kegiatan berbeda yang mulai pada yang mulai pada kejadian yang sama dan 

berakhir pada kejadian yang sama pula, maka kegiatan tersebut tidak boleh dibuat 

berimpit. 

6.)  Dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi suatu loop atau arus putar. 

 

Contoh  

Perencanaan suatu jaringan kerja proyek “pendirian rumah makan”. Supaya pembukaannya 

dapat dilakukan tepat pada waktunya maka semua kegiatan harus disusun secermat mungkin 

seperti terlihat pada tabel berikut : 

 

No. Kegiatan Kode Kegiatan 

sebelumnya 

lama pelaksanaan 

(hari) 

1 Membeli lemari dan etalase A - 10 

2 Membeli peralatan restauran B - 3 

3 Mencari personel (pelayan dll ) C - 1 

4 Memilih dan membeli tempat restauran D - 2 

5 Mengurus izin E D 7 

6 Persiapan tempat F E 3 

7 Memindahkan lemari-lemari di tempat G A,F 5 

8 Memasang ulilitas (listrik, air, dll) H G 4 

9 Memasang peralatan I B,H 4 

10 Membuat dekorasi J B,H 3 

11 Membeli stok barang K I,J 6 

12 Memasang iklan dan promosi L G 3 

13 Melatih personil M C,I 4 

14 Pembukaan pertama N K,L 7 

 

Buatlah diagram jaringan kerja proyek pendirian rumah makan tersebut !. 
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KONSEP  WAKTU 

 Salah satu tujuan utama dari menejemen proyek ialah menentukan jadwal yang 

memperlihatkan tanggal mulai dan berakhirnya tiap kegiatan. Waktu dihitung dalam satuan 

hari, minggu, bulan atau tahun yang penting harus seragam. Untuk menghubungkan waktu 

waktu dengan kejadian ditetapkan dua definisis penting : 

1.  Waktu kejadian paling cepat (WKC) untuk kejadian i adalah waktu paling cepat, dimana 

kejadian i terwujud sedemikian hingga semua hubungan sebelumnya yang relevan 

dengan kejadian i telah selesai dilaksanakan. 

2.  Waktu kejadian paling lambat (WKL) untuk kejadian i adalah waktu paling lambat, 

dimana kejadian i terwujud tanpa menunda penyelesaian proyek. 

 

 

                                    X                        WKC 

                         X 

                                    X                       WKL 

 

 

 

      No Kejadian 

 

Menghitung WKC 

Bergerak maju dari kiri kekanan 

1.  Sesudah semua dibuat nomor kejadian sesuai dengan ketentuan, maka buatlah angka nol 

untuk kotak kedua (kotak WKC) dari kejadian 1 

2.  Periksalah kegiatan yang segera dapat dimulai setelah kejadian 1, dalam hal ini adalah : 

A  dengan waktu 10 hari 

B  dengan waktu 3 hari 

C  dengan waktu 1 hari 

D  dengan waktu 2 hari 

3.  Kejadian 2 paling cepat bisa muncul pada hari ke-2. Karena D dengan waktu 2 hari 

adalah satu-satunya kegiatan yang masuk ke kejadian 2, waka WKC kejadian 2 adalah 2 

4.  Karena kegiatan E adalah satu-satunya yang masuk ke kejadian , maka paling cepat 

kejadian 3 muncul pada hari ke-7 setelah terwujudnya kejadian 2 pada hari ke-2. Oleh 

karena itu, WKC dari kejadian 3 adalah 9, yaitu jumlah waktu D + waktu E. 

5.  Ada dua kegiatan yang masuk ke kejadian 4 yaitu A dan F. Karena F baru selesai pada 

hari ke-12 yakni 3 hari sesudah kejadian 3, maka kejadian 4 baru muncul setelah hari ke-

12, meskipun waktu A selesai dalam 10 hari saja. Ini berarti bahwa kejadian 4 paling 

cepat baru muncul pada hari ke-12 secara lengkap atau WKC kejadian 4 adalah 12 bukan 
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10. Dengan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa apabila ada 2 atau lebih kegiatan 

masuk pada satu kejadian maka WKC dari kejadian tersebut sama dengan jumlah waktu 

terbanyak diantara jumlah waktu selesainya kegiatan yang masuk 

6.  Dengan prosedur yang sama, dapat ditetapkan waktu kejadian paling cepat terakhir 

(kejadian 11) yaitu 38. Ini berarti, bahwa kejadian 11 paling cepat baru muncul pada hari 

ke-38. Tetapi ini juga mengandung arti bahwa seluruh proyek akan selesai dalam waktu 

38 hari.                           

 

Menghitung WKL 

WKL harus diambil sama dengan WKC untuk kejadian yang terakhir. Sehingga untuk 

kejadian-11, WKL=WKC=38 hari. Cara menghitung WKL bergerak dari kejadian terbesar 

menuju ke kejadian terkecil. 

1.  Ambil kegiatan M dengan waktu 4 hari. Kegiatan ini paling lambat selesai selesai pada 

hari ke-38 atau paling lambat dimulai pada hari ke 34 yaitu(48-4). Berarti kejadian 8 

paling lambat harus muncul pada hari ke-34. Sehingga WKL kejadian 8 adalah 34. 

2.  Dengan cara yang sama, WKL kejadian 10 ialah 31 yaitu (38-7) dan kejadian 9 dengan 

WKL 25 yaitu (31-6). 

3.  Dari kejadian 7 ada dua kegiatan yang berangkat yaitu D1 dan D2 masing-masing ke 

kejadian 8 dan kejadian 9. Dilihat dari kejadian 8, WKL kejadian 7 mestinya 34 (34-0) 

dan dari kejadian 9 WKL adalah 25 (25-0). Karena harus menghindari keterlambatan, 

maka WKL diambil WKL terkecil yaitu 25. Ini berarti kejadian 7 harus muncul pada hari 

ke-25. 

4.  Cara yang sama digunakan untuk menghitung WKL yang lain. 

 

Jalur Kritis 

Suatu lintasan adalah rangkaian dari sejumlah kegiatan yang mulai dari kejadian awal dan 

berhenti pada kejadian akhir. Berdasarkan ketentuan ini, maka definisi jalur kritis dapat 

ditetapkan sebagai berikut : 

1.  ( Jalur kritis ). Jika suatu lintasan dimana tiap kejadian pada lintasan tersebut mempunyai 

waktu kejadian paling cepat = waktu kejadian paling lambat, maka lintasan tersebut 

disebut lintasan kritis atau jalur kritis. 

2.  Jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu lintasan kritis sama dengan 

jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Pada contoh 

pendirian rumah makanlintasan kritis ialah lintasan yang melalui kejadian :  

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11  atau rangkaian kegiatan  

D - E - F - G - H - I - D2 -K - N 

3.  ( Kegiatan kritis ). Semua kegiatan yang terletak pada jalur kritis disebut kegiatan kritis. 

Dalam suatu diagram jaringan kerja jalur kritis biasanya ditandai secara khusus. 
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Ketentuan lain yang perlu diketahui  : 

1.  Jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy atau kegiatan semu. 

2.  Jalur kritis dimungkinkan lebih dari satu jalur. 

3.  Waktu penyelesaian kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, karena 

keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu (memperpanjang) waktu penyelesaian 

seluruh proyek. 

 

Waktu Mengambang 

Selisih waktu antara waktu yang diperlukan oleh jalur kritis dengan waktu yang diperlukan 

oleh jalur yang lain ( tidak kritis ) disebut waktu slack atau float atau waktu mengambang. 

Artinya terdapat waktu longgar atau idle time untuk penyelesaian kegiatan tidak kritis 

sehingga keterlambatan waktu dalam jalur tak kritis tidak mempengaruhi selesainya seluruh 

proyek. Tetapi harus diperhitungkan berapa lama waktu mengambang yang diperkenankan 

untuk tiap kegiatan hingga untuk jalur kritispun tidak mengalami gangguan. 

 

                                                                                                                                                                              


