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ABSTRAK 
 

Pada era industri sekarang, produsen harus menghadapi persaingan yang ketat 
dalam memasarkan produk – produknya, sehingga setiap produsen dituntut untuk 
semakin jeli dalam menentukan langkah kebijakannya guna mempertahankan pangsa 
pasar. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 
konsumennya, antara lain ketepatan waktu penyelesaian proyek dengan 
mengusahakan dan menjamin bahwa semua persyaratan atau spesifikasi konsumen 
terpenuhi. Bila suatu proyek ingin diselesaikan dalam batas waktu tertentu, maka 
perusahaan harus mempunyai gambaran yang menunjukkan hubungan antara waktu 
yang tersedia dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Dengan menggunakan network planning atau network analysis perusahaan 
dapat melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap suatu proyek. Penggunaan 
network sebagai alat perencanaan sangat membantu pihak manajemen. Hal itu 
semakin terasa apabila proyek – proyek tersebut merupakan proyek yang besar, serta 
hubungan pekerjaan satu dengan yang lain sangat kompleks. Dengan menggunakan 
network, maka kompleksitas hubungan masing – masing pekerjaan tersebut diuraikan 
atau dipermudah, sehingga penyusunan perencanaan akan berhasil dengan baik. 
Dengan perencanaan yang baik tersebut maka penyelesaian pekerjaan akan sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun, serta dapat menghasilkan waktu dan biaya 
yang paling efisien. 

Manajemen proyek menggunakan dua teknik analisis untuk perencanaan, 
penjadwalan dan pengendalian proyek yang biasa disebut dengan analisis network, 
yaitu Critical Path Method (CPM) atau Metode Jalur Kritis dan Project Evaluation  
and Review Technique (PERT) atau Teknik Telaah dan Evaluasi Program. Dalam 
penelitian ini yang digunakan adalah Metode Jalur Kritis, karena proyek yang 
dihadapi lebih berorientasi kepada kegiatan. 

Metode Jalur Kritis merupakan suatu metode penjadwalan proyek yang sudah 
dikenal dan sering digunakan sebagai sarana manajemen dalam pelaksanaan proyek. 
Metode ini merupakan teknik perencanaan yang berdasarkan suatu diagram jaringan 
kerja yang berisi lintasan – lintasan kegiatan dan urutan – urutan peristiwa yang ada 
selama penyelenggaraan proyek. Dengan menggunakan metode tersebut akan 
diketahui jalur kritis proses produksi perusahaan, yaitu jalur yang memakan waktu 
penyelesaian paling lama dalam proses produksi. Untuk kemudian jalur kritis tersebut 
dianalisis dengan menggunakan teknik percepatan jalur kritis guna mengetahui 
kegiatan – kegiatan apa saja yang dapat dipercepat, berapa lama waktu yang dapat 
dipercepat, dan berapa besar biaya percepatannya. 

PT ALDIAN CITRASETIA merupakan suatu industri manufaktur penghasil 
buku folio, kertas continous form dan album photo yang berada di Jalan Simongan 
94B, Semarang. Selama ini perusahaan mengalami kesulitan dalam pemenuhan target 
produksi tiap bulannya. Di mana jam kerja yang tersedia dirasa kurang untuk 
memenuhi target 2000 buah album photo tiap bulannya. 
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Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan untuk dapat 
mengetahui penerapan metode jalur kritis untuk mempercepat pembuatan produk 
album photo sehingga dapat mencapai 2000 buah tiap bulan. Objek penelitian adalah 
proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pengolahan bahan baku, 
yaitu kertas duplex hingga menjadi album photo yang siap untuk dipasarkan. 

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan metode jalur kritis akan didapat waktu proyek yang lebih 
singkat dan dengan menggunakan biaya yang lebih rendah. Waktu normal yang 
dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi 2000 buah album photo adalah selama 
271 jam, namun setelah dilakukan penerapan metode jalur kritis perusaaan hanya 
membutuhkan waktu selama 213 jam. Demikian pula dengan waktu cepat yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, jika tadinya dibutuhkan waktu selama 235 jam namun 
setelah dilakukan penerapan metode jalur kritis dapat dipersingkat menjadi 182 jam. 
Demikian pula halnya dengan biaya dengan waktu cepat. Apabila sebelumnya 
perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 96.147.100,- namun dengan 
penerapan metode jalur kritis perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 
94.450.103,-. 

Saran yang diberikan kepada perusahaan antara lain adalah menggunakan jalur 
kritis yang telah ditetapkan menjadi jalur standard proses produksi perusahan, 
penggunaan penerapan metode jalur kritis waktu cepat apabila ingin memproduksi 
lebih dari 2000 buah album photo tiap bulannya, sisa jam kerja dapat digunakan 
untuk menambah kapasitas produksi perusahaan, memperhatikan biaya percepatan 
tiap kegiatan, dan menggunakan sumber daya manusia yang terampil dalam 
bidangnya. 
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