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1. Komponen biaya yang diperhitungkan dalam menentukan total biaya proyek adalah : 

a. Biaya Langsung (Direct Cost) yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan suatu konstruksi. Biaya Langsung terdiri dari : 

• Material/bahan : biaya untuk membeli bahan-bahan/material konstruksi 

• Upah tenaga kerja : biaya untuk membayar upah tenaga kerja yang melaksanakan 

konstruksi bangunan. 

• Peralatan : biaya untuk membayar peralatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan konstruksi. 

b. Biaya Tak Langsung (Indirect Cost) yaitu biaya yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan suatu konstruksi tetapi harus ada dan tidak dapat 

dilepaskan dari proyek. Biaya Tak Langsung terdiri dari : 

• Overhead : biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan 

segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan konstruksi di 

lapangan. 

• Biaya tak terduga : biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi dan 

mungkin juga tidak terjadi. 

• Keuntungan : biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik proyek kepada 

penyedia jasa sebagai penghargaan atas jerih payah dan 

keahlian penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang 

mengandung resiko. 

 

2. Work Breakdown Structure (WBS) adalah struktur rincian pekerjaan suatu proyek yang 

akan dilaksanakan. WBS digunakan untuk memperjelas susunan rencana biaya pekerjaan 

dan penjadwalan pekerjaan. 

Contoh WBS : 

a. Pekerjaan Persiapan : 

• Pembersihan lahan 

• Pembuatan pagar keliling 

• Pembuatan bouwplank 

b. Pekerjaan tanah dan pondasi : 

• Pekerjaan galian tanah 

• Pekerjaan urugan kembali 

• Pekerjaan urugan pasir 

• Pekerjaan aanstamping 

• Pekerjaan pondasi batu kali 

• Pekerjaan pondasi telapak 

c. Pekerjaan beton bertulang : 

• Pekerjaan sloop 

• Pekerjaan kolom 

• Pekerjaan pelat dan balok 



d. Pekerjaan dinding : 

• Pekerjaan Pasangan ½ bata 

• Pekerjaan Plesteran 

• Pekerjaan acian 

• Pekerjaan benangan 

e. Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela : 

• Pekerjaan kusen pintu 

• Pekerjaan daun pintu 

• Pekerjaan kusen jendela 

• Pekerjaan daun jendela 

f. Pekerjaan atap : 

• Pekerjaan rangka atap 

• Pekerjaan gording 

• Pekerjaan reng dan usuk 

• Pekerjaan penutup atap genteng 

• Pekerjaan bubungan 

g. Pekerjaan sanitasi dan plumbing : 

• Pekerjaan septic tank 

• Pekerjaan pasang bak KM 

• Pekerjaan pasang WC 

• Pekerjaan perpipaan air bersih 

• Pekerjaan perpipaan air kotor 

h. Pekerjaan elektrikal : 

• Instalasi titik lampu 

• Instalasi saklar dan stop kontak 

• Pekerjaan pasang MCB 

i. Pekerjaan finishing : 

• Pekerjaan pengecatan dinding 

• Pekerjaan pengecatan atap 

• Pekerjaan pengecatan pintu dan jendela 

 

3. a. Diagram AOA 

 

 

 
 

Total durasi : 18 hari 

 

b. Pekerjaan-pekerjaan yang kritis : B, D, E, F, G 



c. Nilai Total Float dan Free Float untuk masing-masing kegiatan sbb : 

No. Kegiatan Total Float Free Float Keterangan 

1. A 6 1 Tidak kritis 

2. B 0 0 Kritis 

3. C 5 5 Tidak kritis 

4. D 0 0 Kritis 

5. E 0 0 Kritis 

6. F 0 0 Kritis 

7. G 0 0 Kritis 

 

d. Kegiatan A dilaksanakan pada hari ke 5 selama 5 hari : 

 

 

 
 

Akibat kegiatan A dilaksanakan pada hari ke 5 selama 5 hari maka penyelesaian 

seluruh pekerjaan akan tertunda selama 2 hari sehingga total durasi menjadi 20 hari. 

Hal ini sebagai akibat dari terlambatnya kegiatan A, C dan G selama 2 hari dari waktu 

paling lambat (Latest Finish atau LF) pada jadwal semula. 

Perubahan jadwal ini juga mengakibatkan perubahan pekerjaan kritis sehingga 

pekerjaan yang kritis menjadi A, C dan G. 

 

e. Agar seluruh kegiatan masih dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari maka 

keterlambatan pelaksanaan pada kegiatan A harus bisa diimbangi dengan percepatan 

pelaksanaan pada kegiatan-kegiatan yang mengikutinya. Misalnya : kegiatan C harus 

dipercepat 1 hari dan kegiatan G juga harus dipercepat 1 hari sehingga lama durasi 

untuk kegiatan C dan G masing-masing menjadi 4 hari. 

 


