


 Visualisasi proyek berdasarkan network 

planning. 

 Berupa jaringan kerja yang berisi lintasan 

lintasan kegiatan dan urutan urutan peristiwa 

yang ada selama penyelenggaraan proyek 

 

Pendahuluan 



 Menginventarisasikan kegiatan 

 Menentukan atau mengidentifikasikan pasangan 

kegiatan yang mempunyai hubungan seri 

langsung. 

 

Persyaratan 



Simbol Network Diagram 

Anak Panah 

Melambangkan kegiatan 

 

Lingkaran 

 Melambangkan suatu peristiwa dan 
dibagi menjadi 3 ruang yaitu : 

 

–  Ruang sebelah kiri nomor peristiwa 

–  Ruang sebelah kanan atas  SPA 

–  Ruang sebelah kanan bawah  SPL 



Anak Panah Terputus-putus 

Hubungan antar kegiatan (dummy) tidak membutuhkan 

waktu sumber daya dan ruangan. Dummy hanya 

menunjukkan logika ketergantungan kegiatan yang patut 

diperhatikan.   

  

Hubungan Antar Kegiatan  

1. Hubungan seri   

 Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila 

sebuah kegiatan tidak dapat mulai dikerjakan kalau 

kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan   

 



2. Hubungan Paralel   
    Jika sebuah kegiatan bisa dimulai/diselesaikan tanpa 

perlu menunggu kegiatan lain selesai.      
 

    Bentuk alternatif hubungan pararel dalam network 

diagram : 

• Memiliki satu peristiwa akhir bersama   

• Memiliki satu peristiwa awal bersama   

• Memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa 

awal bersama   

• Memiliki peristiwa awal yang berlainan dan 

peristiwa akhir yang berlainan   

 



Hubungan Antar Peristiwa dan Kegiatan  
  

1. Setiap kegiatan dimulai dari satu posisi dan   

    berakhir pada satu posisi lain 
 



2. Dari satu posisi dapat dimulai lebih dari satu 

 kegiatan   
 



3. Pada suatu posisi dapat berakhir bersama lebih dari  

    satu kegiatan   

 

  

 



4.  Dua kegiatan yang berurutan digambarkan secara 

berseri 

  



PERT, CPM dan Gant Chart 



PERT-(Program Evaluation and Review Tehnique) 

 

adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

menentukan jadwal dan anggaran dari sumber 

sumber sehingga suatu pekerjaan yang sudah 

ditentukan lebih dahulu dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu 



Tujuan PERT : 

1. Mengurangi penundaan pekerjaan 

2. Mengurangi gangguan 

3. Mengurangi konflik produksi 

 



Adanya dua konsep yang harus diperhatikan 

sehubungan dengan PERT :  

 

1. EVENT  

 suatu kejadian aktifitas dari suatu keadaan yang 

terjadi pada saat tertentu   

 

2. ACTIVITY  

 suatu aktifitas dari pekerjaan yang dipelukan untuk 
menyelesaikan suatu kejadian diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu kejadian   

 

 



Metode CPM (Critical Path Methode)   

  

Metode CPM merupakan suatu metode yang 

berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan 

sebuah proyek. 



Perbedaan  CPM dan PERT 
 

1. CPM memasukkan konsep biaya dalam proses 

perencanaan dan pengendalian sebuah proyek 

sedangkan pada PERT besarnya biaya 

berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu 

dari semua aktifitas yang terdapat dalam satu 

proyek. 
 

2. Di dalam menentukan perkiraan waktu untuk 

melaksanakan setiap aktifitas, CPM dianggap 

lebih memiliki dasar yang lebih kuat  



PETA GANTT ( GANTT CHART)   

 

Gantt Chart dibuat oleh  H. L. Gantt yang berfungsi untuk 

menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan. 

 

Gantt Chart merupakan visualisasi chart yang digunakan 

untuk menggambarkan jadwal dari pekerjaan atau 

proyek.  

 

Gantt Chart menggambarkan tanggal mulai dan berakhir 

dari terminal elemen dan ringkasan elemen proyek serta 

menujukan hubungan yang terdapat antara semua fase 

atau tingkat dari pekerjaan. 

 



Keuntungan Menggunakan Gantt Chart : 

 

 Sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga 
sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam 
penyelenggaraan proyek. 
 

 Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan 
kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat 
pelaporan 
 

 Bila digabungkan dengan metoda lain dapat dipakai 
pada saat pelaporan 



Kelemahan Gantt Chart : 
 

 Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan 

ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan 

yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak 

yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan 

terhadap jadwal keseluruhan proyek. 

 

 Sulit mengadakan penyesuaian atau 

perbaikan/pembaharuan bila diperlukan, karena pada 

umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. 


