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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Tahun Judul Hasil Penelitian 

1. Triono 
Agung 
Dumadi , 
Sri 
Sunarjono 
, Muh. 
Nur Sahid 

2014 Evaluasi 
P Proyek 
Menggun
akan 
Metode 

Earned 
Value 
Analisis 

Kesimpulan yang di dapat adalah : 

1. Berdasarkan Earned Value Analysis, 
proyek pembangunan gedung berlantai 5 ini 
mengalami keterlambatan, karena baru 
menyelesaikan proyek 57,6% (nilai SPI) dari 
yang dijadwalkan. Tetapi proyek ini tidak 
mengalami 

kelebihan biaya, karena nilai CPI lebih dari 
satu. Proyek diperkirakan masih memerlukan 
dana sebesar Rp 6.926.681.111,-atau 50,06% 
dari RAB untuk menyelesaikan pekerjaan, 
sehingga total biaya proyeknya menjadi 
sebesar Rp14.563.098.667, -(105,25%). 
Kerugian proyek ini diperkirakan sebesar Rp 
726.212.711,- atau sebesar 5,25% dari 
RAB.Untuk mencegah terjadinya kerugian 
pada proyek ini maka terdapat berbagai 
metode yang dapat ditempuh, antara lain 
dengan mengubah metode pelaksanaan, 
memberlakukan jam lembur, atau dengan 
menghitung optimalisasi proyek. 

2. Rencana kerja ulang proyek disusun untuk 
mengantisipasi keterlambatan proyek 
pembangunan ini, rencana 

kerja ulang disusun dalam durasi yang sama 
yaitu 26 minggu dengan merubah durasi pada 
beberapa pekerjaan karena proyek 
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mengalami keterlambatan sebesar 19,759%. 

3. Berdasarkan Optimalisasi proyek yang 
telah dilakukan maka durasi proyek dapat 
berkurang 1 minggu (menjadi 25 minggu), 
dan biaya proyek berkurang Rp 55.620.894,- 
atau menjadi Rp 9.417.634.029,-(99,41%). 

Sedangkan dengan mengurangi durasi proyek 
menjadi 24 minggu biaya proyek berkurang 
Rp 111.135.538,- atau menjadi Rp 
9.362.119.385,-(98,63%). Sedangkan pada 
durasi crash 23 minggu, jadwal optimalisasi 
tidak 

dapat disusun dikarenakan terdapat beberapa 
pekerjaan yang baru dimulai pada minggu ke 
23, sehingga tidak memungkinkan untuk 
memotong durasi pekerjaan-pekerjaan 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
durasi proyek paling optimal adalah 24 
minggu. 
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2.  Muhamma
d Izeul 
Maromi 
dan Retno 
Indryani 

2015 Metode 
Earned 
Value 
untuk 
Analisa 
Kinerja 
Biaya dan 
Waktu 
Pelaksana
an pada 
Proyek 
Pembang
unan 
Condotel 
De Vasa 
Surabaya 

Dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut :  

1. Indeks kinerja jadwal proyek (SPI) pada 
peninjauan minggu ke-67 sebesar 0,838 
menunjukkan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan. Indeks kinerja biaya proyek 
(CPI) sebesar 1,424 menunjukkan biaya 
realisasi proyek lebih kecil dari yang 
dianggarkan.  

2. Apabila kondisi seperti pada kesimpulan 
no.1 berlanjut sampai proyek selesai, maka 
estimasi waktu dan biaya penyelesaian 
proyek adalah 99 minggu dengan biaya Rp. 
103.417.974.488. Hasil  

tersebut menunjukkan proyek terlambat 16 
minggu dari 83 minggu yang direncanakan.  

3. Faktor-faktor penyebab keterlambatan 
adalah keterlambatan pemancangan awal 
proyek oleh pihak ketiga, kerusakan alat, 
perubahan gambar oleh konsultan perencana 
dan perubahan desain oleh owner.  
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3 Lucya 
Octafiany 

2018 Analisis 
Nilai 
Hasil 
(Earned 
Value 
Analysis) 
Terhadap 

Pengendal
ian Biaya 
Dan 
Waktu 
Pembang
unan 
Gedung 

(Studi 
Kasus 
Pembang
unan 
Gedung 
Type B 
(Gedung 
Wanita 
Kalibokor
). 

Hasil analisa dengan metode pengendalian 
biaya dan jadwal terpadu (Earned Value 

Concept), pada pelaksanaan proyek 
Pembangunan Gedung Type B (Gedung 
Wanita Kalibokor). Bulan Januari – Mei 
2018 adalah: 

1. Kinerja proyek dilihat dari segi biaya 
dan waktu pada pembangunan Gedung 
Type B 

Wanita Kalibokor di CV. Trinedya 
Teksama selama 5 (lima) bulan jika dilihat 
dari hasil 

CPI (Cost Performance Index) dan SPI 
(Schedule Performance Index) hasil yang 
didapat baik. 

2. Status proyek saat pelaporan pada akhir 
bulan mendapatkan keuntungan dengan 
perkiraan laba yang diperoleh sebesar Rp. 
235.245.016 atau jika dipersentasekan 
sebesar 19.788%. 

4. 
Irvan 
Mochama
d Fajri 

2019 Analisis 
waktu dan 
biaya 
dengan 
metode 
EVM ( 
Earned 
Value 
Analysys 
) untuk 
pembangu
nan 

hasil analisis dengan menggunakan metode 
earned value method ( EVM ) pada 
pembangunan pabrik semen indonesia 
adalah 
1.pada minggu ke 16 sampai 17 nilai SPI 
> 1 artinya pekerjaan waktu sesuai 
rencana sedangkan minggu ke 18 sampai 
dengan 22 nilai SPI < 1 artinya 
mengalami keterlambatan dari jadwal 
rencana. Sedangkan nilai EAS pada 
minggu ke 16 sampai dengan minggu ke 
22 estimasi waktu penyelesaian proyek 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

pabrik 
semen 
indonesia 
di 
Cilegon, 
Banten 

adalah 199,706 hari, artinya proyek 
mengalami keterlambatan dari jadwal 
rencana 

2.di lihat dari segi biaya pembanguna 
pabrik semen semen indonesia tidak sesuai 
dengan biaya yang di anggarkan, pada 
minggu ke 16 sampai minggu ke 22 
perhitungan CPI < 1 artinya proyek 
mengalami kerugian 

5 Indra Tri 
Guna 

2019 Analisi 
biaya dan 
waktu 
mengguna
kan 
metode 
EVM ( 
Earned 
Value 
Analisis) 
pada 
proyek 
kontruksi 
(studi 
kasus : 
proyek 
supermall 
pakuwon 
indah 
phase 4 
anderson 
surabaya) 

Hasil dengan menggunakan EVM (Earned 
Value Method) : 

1.kinerja biaya proyek pembangunan 
supermall pakuwon indah phase 4 anderson 
surabaya tidak sesuai dengan biaya yang di 
anggarkan pada minggu ke 108 biaya yang 
di keluarkan sebesar Rp.115.790.500.000 
dengan presentase bobot realisasi sebesar 
75.7909 dan perhitungan CPI < 1pada 
minggu ke-69 sampai dengan minggu ke-
79,artinya proyek mengalami kerugian. 

2. kinerja waktu proyek pembangunan 
supermall pakuwon indah phase 4 
Anderson Surabaya pada minggu ke-69  
sampai dengan minggu ke-71 nilai SPI < 1 
artinya proyek mengalami keterlambatan 
dari jadwal rencana. Perhitungan nilai EAS 
pada minggu ke-79 estimasi waktu 
penyelesaian proyek adalah 760.417 hari 
atau 108 minggu, artinya proyek 
mengalami keterlambatan dari jadwal 
rencana. 
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Nilai yang diterima analisis EVA adalah cara untuk mengukur jumlah 
pekerjaan yang sebenarnya dilakukan pada sebuah proyek (yaitu, untuk 
mengukur kemajuan) dan untuk memperkirakan biaya proyek dan tanggal 
penyelesaian.Metode bergantung pada ukuran kunci yang dikenal sebagai 
nilai yang diterima (juga dikenal sebagai "biaya dianggarkan bekerja 
dilakukan" atau BCWP). Ukuran ini memungkinkan seseorang untuk 
menghitung indeks kinerja biaya dan jadwal, yang akan memberitahu 
seberapa baik proyek yang dilakukan relatif terhadap rencana semula. Indeks 
ini juga memungkinkan seseorang untuk meramalkan bagaimana proyek ini 
akan dilakukan di masa depan (Dennis J. Frailey, 1999). 

Earned Schedule (ES) analisis adalah salah satu bentuk terobosan teknis 
analitis yang berasal dari lima komponen yaitu jadwal, ukuran, kinerja dalam 
satuan waktu, bukan biaya. Dengan dasar yang sama Earned Value 
Management (EVM) titik data yang digunakan. Indikator mirip dengan biaya, 
berasal dari turunan dari jadwal yang diperoleh ukuran. Indikator ini, 
memberikan status dan prediksi kemampuan untuk jadwal, analogi dengan 
biaya. Karena metrik ini menggunakan langkah-langkah yang berdasarkan 
waktu, mereka menambahkan EVM tradisional dan jadwal terpadu 
analisis.Analisa Kerja juga telah dilakukan yang menyediakan 
“menjembatani” teknik analisis antara nilai jadwal dan analisis jadwal terpadu 
tradisional. (Kym Henderson, 2007). 

Konsep “earned value” merupakan salah satu alat yang digunakan 
dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep 
earned value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek 
(the percent complete) yang mencerminkan rencana penyerapan biaya 
(budgeted cost), biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut 
dengan actual cost serta apa yang yang didapatkan dari biaya yang sudah 
dikeluarkan atau yang disebut earned value. Dari ketiga dimensi tersebut, 
dengan konsep earned value, dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan 
waktu yang berasal dari perhitungan varian dari biaya dan waktu (Flemming 
dan Koppelman, 1994). 
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2.2  Dasar Teori 

2.1.1 Manajemen proyek 

Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan/metode 
untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir 
sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk 
proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit 
dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. 

Menejemen merupakan suatu proses yg meliputi kegiatan-kegiatan 
perencanaan , perorganisasian, pengarahan dan pengadilan dari sebuah 
perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Heryanto,2009). 

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi yang telah di 
tetapkan (Handoko,T.Hani, 1993)  

Menejemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan 
memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan 
material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai 
sasaran yang telah di tentukan yaitu lingkup mutu, jadwal dan biaya, serta 
memenuhi keinginan para stake holder, H.Kerzner di kutip oleh Soeharto 
(1999). 

 

2.1.2 Proyek 

Proyek adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya 
terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. (Menurut Imam 
Soeharto, 1996) 

Proyek mempunyai ciri pokok sebagai berikut: 
1. Bertujuan menghasilkan lingkup (deliverable) tertentu berupa produk 

akhir atau hasil kerja akhir. 
2. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya, 

jadwal serta kriteria mutu. 
3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 

Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas. 
4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas 

kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.Proyek mempunyai 
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tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi. Tiga 
karakteristik tersebut adalah : 

1. Bersifat unik 
Keunikan dari proyek konstruksi adalah : tidak pernah terjadi rangkaian 
kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek yang identik, yang ada 
adalah proyek yang sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu 
terlibat grup pekerja yang berbeda - beda. 

2. Dibutuhkan sumber daya (resource) 
Setiap proyek membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja , uang, mesin, 
metode, dan material. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja 
lebih sulit dibandingkan dengan sumber daya lainnya. 
 

3. Organisasi 
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 

terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan 
ketertarikan, kepribadian yang bervariasi, dan ketidakpastian. Langkah 
awal yang harus dilakukan adalah menyusun visi menjadi satu tujuan 
yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Wulfram I. Ervianto, 2002:9). 

Dalam proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu 
besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus 
dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 
penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. 
Ketiga batasan diatas disebut tiga kendala (triple constrain) yaitu: 

1. Biaya (Anggaran) 
Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi 

anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah 
besar dan jadwal pengerjaan bertahun - tahun, anggarannya tidak hanya 
ditentukan dalam total proyek, tetapi dipecah atas komponen-
komponennya atau per periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan 
dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian - bagian 
proyek harus memenuhi sasaran anggaran per periode. 

2. Jadwal (Waktu) 
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal 

akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka 
penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

3. Mutu (Kinerja) 
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Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 
yang dipersyaratkan. Jadi, memenuhi persyaratan mutu berart i mampu 
memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the 
intended use. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

     Gambar 2.1.2  Hubungan Tripel Contrain (Imam Soeharto,1997) 

Ketiga batasan tersebut, bersifat tarik – menarik. Artinya, jika ingin 
meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka 
umunya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya 
berakibat pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaliknya, bila 
ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan 
jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh 
mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Pada perkembangan selnjutnya 
ditambahkan parameter lingkup sehingga parameter diatas menjadi lingkup, 
biaya, jadwal, dan mutu. 

2.1.3 Pengertian Keterlambatan Proyek 

Keterlambatan proyek kontruksi berarti bertambahnya waktu 
pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah di rencanakan dan tercantum 
dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah 
merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu 
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kesemuanya ini akan mengakibatkan keborosan dalam pembiayaan , baik 
berupa pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Peran aktif menejemen 
merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan proyek 
pembuatan jadwal proyek di perlukan untuk menentukan langkah perubahan 
mendasar agar meminimalisir keterlambatan. 

Atherley(1996), jika suatu pekerjaan sudah ditargetkan harus selesai 
pada waktu yang telah ditetapkan namun karena suatu alasan tertentu tidak 
dapat dipenuhi maka dapat dikatakan pekerjaan itu mengalami keterlambatan. 
Hal ini akan berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah 
keuangan. Keterlambatan yang terjadi dalam suatu proyek konstruksi akan 
memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun keduanya. 
Adapun dampak keterlambatan pada klien atau owner adalah hilangnya 
kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek 
lain,meningkatkan biaya langsung yang dikeluarkan yang berarti bahwa 
bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan lain 
sebagainya serta mengurangi keuntungan.  

Menurut Callahan(1992), keterlambatan (delay) adalah apabila suatu 
aktifitas atau kegiatan proyek konstruksi mengalami penambahan waktu, atau 
tidak diselenggarakan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Keterlambatan 
proyek dapat diidentifikasi dengan jelas melalui schedule. Dengan melihat 
schedule, akibat keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat 
terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi.  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan apabila tidak dapat diserahkan oleh penyedia jasa kepada 
pengguna jasa pada tanggal serah terima pekerjaan pertama yang telah 
ditetapkan dikarenakan suatu alasan tertentu 

2.1.4 Penyebab Keterlambatan 

Dalam suatu proyek konstruksi banyak yang mungkin terjadi yang 
dapat mengakibatkan meningkatnya waktu dari suatu kegiatan ataupun 
mundurnya waktu penyelesaian suatu proyek secara keseluruhan. Beberapa 
penyebab yang paling sering terjadi antara lain:perubahan kondisi lapangan, 
perubahan desain atau spesifikasi,perubahan cuaca, ketidak tersedianya tenaga 
kerja, material,ataupun peralatan.Dalam bagian ini akan diterangkan beberapa 
pendapat 15 para ahli mengenai penyebab-penyebab keterlambatan. Menurut 
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Levis dan Atherley dalam Langford (1996) mencoba mengelompokkan 
penyebab-penyebab keterlambatan dalam suatu proyek menjadi tiga bagian 
yaitu : 

1. Excusable Non-Compensable Delays, penyebab keterlambatan yang 
paling sering mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek pada keterlambatan 
tipe ini, adalah: 

A. Act of God, seperti gangguan alam antara lain gempa bumi, 
tornado, letusan gunung api, banjir, kebakaran dan lain- lain.  

B. Forse majeure, termasuk didalamnya adalah semua penyebab Act 
of God,kemudian perang, huru hara, demo, pemogokan karyawan dan lain - 
lain.  

C. Cuaca, ketika cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi 
normal maka hal ini menjadi sebuah faktor penyebab keterlambatan yang 
dapat dimaafkan(Excusing Delay). 

 2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh 
Owner client, kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas 
keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan yang termasuk dalam 
Compensable dan Excusable Delay adalah : 

A. Terlambatnya penyerahan secara total lokasi (site) proyek  

B. Terlambatnya pembayaran kepada pihak kontraktor  

C. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi  

D. Terlambatnya pendetailan pekerjaan  

E. Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar fabrikasi 

3. Non - Excusable Delays, Keterlambatan ini merupakan sepenuhnya 
tanggung jawab dari kontraktor, karena kontraktor memperpanjang waktu 
pelaksanaan pekerjaan sehingga melewati tanggal penyelesaian yang telah 
disepakati, yang sebenarnya penyebab keterlambatan dapat diramalkan dan 
dihindari oleh kontraktor. Dengan demikian pihak owner client dapat meminta 
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monetary damages untuk keterlambatan tersebut. Adapun penyebabnya antara 
lain :  

a. Kesalahan mengkoordinasikan pekerjaan, bahan, serta peralatan.  

b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek.  

c. Keterlambatan dalam penyerahan shop drawing / gambar kerja.  

d. Kesalahan dalam mempekerjakan personil yang tidak baik. 

Penelitian mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Levis dan 
Atherley dalam Langford (1996) pada 30 proyek bangunan gedung di I ndia, 
yang dibangun antara tahun 1978 sampai tahun 1992 telah dapat 
mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan, yaitu antara lain :  

1) Keterlambatan pembayaran oleh client owner.  

2) Pelaksanaan tahapan pekerjaan yang jelek oleh kontraktor.  

3) Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor.  

4) Kekurangan tenaga kerja oleh kontraktor.  

5) Hujan deras / lokasi pekerjaan yang tergenang air.  

6) Keadaan tanah yang berbeda dari yang diharapkan.  

7) Pekerjaan tambahan yang diminta oleh client owner.  

8) Perubahan dalam pekerjaan plumbing, struktur, elektrikal.  

9) Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi.  

10) Ketidakjelasan perencanaan dan spesifikasi.  

11) Perubahan - perubahan dalam perencanaan dan spesifikasi.  

12) Perubahan metode kerja oleh kontraktor.  

13) Kesalahan dalam menginterprestasikan gambar atau spesifikasi.  
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14) Perencanaan schedule pekerjaan yang kurang baik oleh kontraktor.  

15) Produktifitas yang kurang optimal dari kontraktor.  

16) Perubahan scope pekerjaan konsultan.  

17) Pemogokan yang dilakukan oleh kontraktor.  

18) Memperbaiki pekerjaan yang sudah selesai.  

19) Memperbaiki kerusakan suatu pekerjaan akibat pemogokan. 

20) Terlambatnya persetujuan shop drawing oleh konsultan. 

2.1.5 Dampak Keterlambatan 

Keterlambatan proyek akan menimbulkan kerugian pada pihak 
kontraktor, konsultan dan owner, yaitu:  

1) Pihak kontraktor. Keterlambatan penyelesaian proyek berakibat 
naiknya biaya, karena bertambah panjangnya waktu pelaksanaan. Biaya 
overhead meliputi biaya untuk perusahaan secara keseluruhan, terlepas 
ada tidaknya kontrak yang sedang ditangani.  

2) Pihak konsultan. Konsultan akan mengalami kerugian waktu, serta 
akan terlambat dalam mengerjakan proyek yang lainnya, jika pelaksanan 
proyek mengalami keterlambatan penyelesaian.  

3) Pihak owner. Keterlambatan proyek pada pihak pemilik / owner, 
berarti kehilangan penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah 
dapat digunakan atau disewakan. Apabila pemilik adalah pemerintah, 
untuk fasilitas umum misalnya rumah sakit tentunya keterlambatan akan 
merugikan pelayanan kesehatan masyarakat, atau merugikan program 
pelayanan yang telah disusun. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan 
uang yang tidak dapat dibayar kembali, sedangkan apabila pihak pemilik 
adalah non pemerintah, misalnya pembangunan gedung, pertokoan, atau 
hotel, tentu jadwal pemakaian gedung tersebut akan mundur dari waktu 
yang direncanakan, sehingga ada waktu kosong tanpa mendapatkan uang. 

2.1.6 Mengatasi Keterlambatan  

Menurut Istimawan Dipohusodo (1996), selama proses konstruksi 
selalu saja muncul gejala kelangkaan periodik atas material – material yang 
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diperlakukan, berupa material dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun 
import. Cara penanganannya sangat bervariasi tergantung pada kondisi 
proyek, sejak yang ditangani langsung oleh staf khusus dalam organisasi 
sampai bentuk pembagian porsi tanggung jawab diantara pemberi tugas, 
kontraktor dan subkontraktor, sehingga penawaran material suatu proyek 
dapat datang dari subkontraktor, pemasok atau agen, importir, produsen atau 
industri, yang semuanya mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi 
teknis yang telah ditetapkan. Cara mengendalikan keterlambatan adalah :  

1.  Mengerahkan sumber daya tambahan.  

2.  Melepas rintangan - rintangan, ataupun upaya - upaya lain untuk 
menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke 
garis rencana.  

3.  Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula mungkin 
diperlukan revisi jadwal, yang untuk selanjutnya dipakai sebagai 
dasar penilaian kemajuan pekerjaan pada saat berikutnya.  

2.1.7 Analisa Faktor – Faktor Penyebab Ketelambatan Proyek 
Konstruksi Menurut Jurnal “ Causes of Delay in Large Building 
Construction Project” 

pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 
adalah studi literatur dan interview . Hasil dari tahap ini diidentifikasikan 
56 faktor penyebab keterlambatan. Tahap kedua adalah penyebaran 
kuesioner dengan menggunakan 56 faktor penyebab keterlamabatan 
pengerjaan proyek konstruksi yang telah dijelaskan tersebut. Kuesioner 
tersebut ditujukan kepada responden di Provinsi Timur negara Arab 
Saudi. Responden dipilih secara acak kepada 24 kontraktor, 15 arsitek, 
dan 9 pemilik proyek ( owner ). Hasil dari jawaban responden terhadap 
peringkat faktor – faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek 
konstruksi di Arab Saudi yang didapat dari jawaban responden ( 
kontraktor, arsitek, dan owner ) dapat dijabarkan dalam penjelasan 
berikut : 

1. Pengaruh material  

Menurut arsitek dan kontraktor, bahan atau material merupakan 
faktor keterlambatan yang menduduki peringkat yang tinggi, dan relatif 
rendah menurut pemiliknya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh 
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faktor keterlambatan pembuatan bahan atau material khusus bangunan 
yang didatangkan di luar Arab. Hal ini mungkin karena pemilik tidak 
menyadari kesulitan yang dihadapi dalam pengadaan barang-barang 
tersebut yang diproduksi di luar Arab Saudi.   

 

2 Pengaruh tenaga kerja  
 

Kelompok tenaga kerja dari faktor keterlambatan memberikan 
perbedaan yang jelas dalam peringkat antara pemilik dan kontraktor. 
Pemilik percaya bahwa kekurangan tenaga kerja dan kekurangan tenaga 
kerja yang terampil merupakan penyebab yang penting dari 
keterlambatan pengerjaan suatu proyek. Menurut kontraktor, peringkat 
tenaga kerja berada di peringkat tengah. Itu artinya kelompok tenaga 
kerja agak berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian suatu 
proyek konstruksi. Arsitek juga menempatkan kelompok tenaga kerja di 
peringkat tengah. Mereka tampaknya setuju dengan pendapat kontraktor. 

 
3 Pengaruh peralatan 

  
Kelompok peralatan sebagai faktor keterlambatan penyelesaian suatu 

proyek menduduki peringkat relatif rendah menurut semua pihak. Akan 
tetapi, perlu dicatat, bahwa pemilik menilai bahwa faktor lambatnya 
pengiriman peralatan menjadi faktor yang penting yang dapat 
mempengaruhi keterlambatan. Hal tersebut bertentangan dengan 
pendapat kontraktor dan arsitek. 

 
4  Pengaruh pembiayaan  

 
Semua pihak setuju bahwa pengaruh faktor pembiayaan terhadap 

keterlambatan adalah peringkat yang paling penting. terlihat bahwa 
owner dan arsitek menempatkan peringkat faktor "pembiayaan oleh 
kontraktor" dikategori sangat penting, sedangkan kontraktor 
menempatkan pembiayaan hanya di peringkat penting. 

 
5 Pengaruh perubahan  
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Menurut semua pihak, mereka setuju bahwa kelompok faktor 
perubahan terhadap keterlambatan pengerjaan suatu proyek memiliki 
peringkat agak tinggi. Kontraktor menjelaskan bahwa peringkat 
perubahan desain oleh pemilik sebagai yang paling penting. Arsitek juga 
setuju dengan pendapat kontraktor, meskipun mereka tidak memberikan 
ranking yang tertinggi secara keseluruhan. Owner menilai kesalahan 
desain yang dibuat oleh desainer sebagai faktor yang paling penting 
terhadap terjadinya keterlambatan dari kelompok ini, dan dari semua 
faktor keterlambatan.  

 
 
 
 

6 Pengaruh hubungan pemerintah  
 
Kelompok faktor hubungan pemerintah terhadap penundaan 

pengerjaan proyek menempati peringkat relatif penting oleh dua pihak, 
yaitu owner dan kontraktor, sedangkan menurut arsitek peringkat ini 
sangat rendah. Menarik untuk dicatat bahwa pemilik menempatkan 
peringkat birokrasi yang berlebihan sebagai penyebab yang sangat 
penting dari penundaan pengerjaan suatu proyek konstruksi.  

 
7 Pengaruh penjadwalan dan pengendalian  

 
Kontraktor dan arsitek tampaknya setuju bahwa kelompok faktor 

keterlambatan ini agak penting, tapi pemilik memberikan peringkat 
rendah. Namun, peringkat persiapan dan persetujuan shop drawing 
dinilai oleh kontraktor sebagai peringkat nomor satu dari semua faktor 
keterlambatan. Menunggu persetujuan dari bahan sampel juga 
menempati peringkat tinggi oleh kontraktor. Arsitek di sisi lain peringkat 
yang tinggi dengan estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. 
Kecelakaan selama konstruksi merupakan faktor peringkat sangat rendah 
oleh ketiga pihak.  

 
8 Pengaruh Lingkungan  

 
Pengaruh lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan pengerjaan proyek konstruksi memiliki peringkat yang 
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rendah dan dinilai oleh semua pihak sebagai faktor yang kurang 
berpengaruh. Hal ini mungkin terjadi karena faktor – faktor tersebut telah 
dipertimbangkan ketika tahap estimasi memperkirakan waktu dan sumber 
daya dari suatu kegiatan proyek konstruksi. 

 
9 Pengaruh hubungan kontrak  

 
Ketiga pihak sepakat bahwa kelompok ini merupakan faktor penting 

yang berpengaruh terhadap keterlambatan. Hubungan antara sub 
kontraktor dalam perbedaan jadwal dalam pelaksanaan proyek ini dinilai 
sangat tinggi oleh arsitek, tetapi hanya agak tinggi oleh owner dan 
kontraktor. Kompetensi owner yang rendah dalam organisasi menduduki 
peringkat sangat tinggi menurut arsitek dan kontraktor, dan diberi nilai 
tinggi oleh pemilik. Arsitek juga menempatkan peringkat tinggi terhadap 
faktor pengendalian sub kontaktor oleh kontaktor umum dalam 
pelaksanaan pekerjaan. Owner memberikan peringkat tinggi terhadap 
faktor tidak tersedianya manajemen konstruksi yang profesional. 

2.1.8 Perencanaan Proyek 

Dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa kegiatan proyek itu 
tidak pernah sama persis, hanya sejenis dan dalam rangkaian kegiatan 
proyek tidak akan berulang, oleh sebab itu diperlukan perencanaan 
proyek yang matang.  

Merencanakan dan mengestimasi sebuah proyek bukan merupakan 
hal yang mudah, karena sebuah proyek dibatasi oleh waktu, mutu, dan 
biaya. Jadi dalam merencanakan harus mempunyai dasar teori yang dapat 
dipertanggung jawabkan sehingga bila suatu ketika diadakan evaluasi 
dari proyek yang bersangkutan dapat ditelusuri asal dari sebuah 
permasalahan yang ada. 

2.1.9 Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 

Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode 
Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). Metode ini 
mengkaji kecenderungan Varian Jadwal dan Varian Biaya pada suatu 
periode waktu selama proyek berlangsung (Imam Soeharto, 1997).  
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menurut asiyanto ( 2005 ), prakiraan biaya yang telah di buat pada 
tahap perencanaan di gunakan sebagai patokan untuk pengendalian 
biaya. 

Pengendalian biaya proyek dipeerlukan agar proyek dapat 
terlaksana sesuai dengan biaya awal yang telah di rencanakan. Ada 2 
komponen biaya proyek yaitu : 

1. Biaya langsung, terdiri dari biaya material,biaya tenaga kerja, biaya 
subkontraktor, biaya peralatan 

2. Biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya overhead kantor dan 
overhead lapangan. 

2.1.10 Pengertian Earned Value Analysis 

Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah suatu metode 
pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal 
proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja 
proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi 
biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan 
berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan (Dewa Ketut Sudarsana, 
2008).Metode Analisis Varians 

Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan 
biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini 
identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya 
sesungguhnya dikeluarkan terhadap anggaran. Analisis Varians 
dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir 
kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit 
pekerjaan yang telah diselesaikan kemudian dibandingkan dengan 
perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini 
akan memperlihatkan perbedaan antara biaya pelaksanaan terhadap 
anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap jadwal. 

2.1.10.1 Varians dengan Grafik “S” 
Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan 

menggunakan grafik. Grafik “S” akan menggambarkan kemajuan volume 
pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut 
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dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan 
perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. 

Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal berikut: 

1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. 

2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau 
elemenelemennya. 

3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis 
persentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang untuk 
menyiapkan rancangan, produksi gambar, menyusun pengajuan 
pembelian, terhadap waktu. 

4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian 
tenaga kerja atau jam-orang dan untuk menganalisis persentase 
(%) penyelesaian serta pekerjaan –pekerjaan lain yang diukur 
(dinyatakan) dalam unit versus waktu. 

Grafik “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan 
dan laporan kepada pimpinan proyek, karena grafik ini dapat dengan 
jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah 
dipahami. 

2.1.10.2 Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 

Konsep Nilai Hasil merupakan bagian dari Konsep Analisis 
Varians. Dimana dalam analisis varians hanya menunjukkan 
perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan 
anggaran atau jadwalnya (PMBOK, 2004). Adanya kelemahan dari 
metode Analisis Varians adalah hanya menganalisa varian dan jadwal 
masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat mengungkapkan 
masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan dengan 
metode Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang 
sedang dilakukan serta dapat meningkatkan efektivitas dalam 
meningkatkan kegiatan proyek. Dengan memakai asumsi bahwa 
kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan 
terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi masa depan 
proyek, seperti: 
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1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada. 
2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 
3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek 

Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya 
yang menurutanggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah 
diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang 
diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah 
anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut.  

Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang 
sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran 
yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus 2.1. 

Nilai Hasil = (% penyelesaian) x (anggaran) . . .  . . . . . . . (Rumus 2.1) 
 
Keterangan : 

 
1. % penyelesaian yang dicapi pada saat pelaporan 
2. Anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyekIndikator-
Indikator yang Dipergunakan 

Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja 
dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah 
biaya aktual (actual cost), nilai hasil (earned value) dan jadwal anggaran 
(planed value) 
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Gambar 2.1.6.4 Analisa varians terpadu disajikan dengan grafik “S” 

Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan 
membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah 
biaya aktual (actual cost), nilai hasil (earned value) dan jadwal anggaran 
(planed value). 

A. Biaya Aktual (Actual Cost=AC) 

Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau Actual Cost of Work Performed 
(ACWP) adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada 
kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau 
keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misalnya akhir bulan), yaitu catatan 
segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk 
perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi AC merupakan jumlah aktual dari 
penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada 
kurun waktu tertentu. 

 

B. Nilai Hasil (Earned Value = EV) 

Nilai Hasil (Earned Value = EV) atau Budgeted Cost of Work 
Performanced (BCWP) adalah nilai pekerjaan yang telah selesai terhadap 
anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka 
AC dibandingkan dengan EV akan terlihat perbandingan antara biaya yang 
telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang 
seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut. 

C. Jadwal Anggaran ( Planed value = PV ) 

Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau Budgeted Cost of Work 
Schedule (BCWS) menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang 
disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan 
antara biaya, jadwal dan lingkup ker ja, dimana pada setiap elemen 
pekerjaan telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur 
pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 
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D. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek 
dengan analisis varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena 
metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi 
hal tersebut indikator PV. EV dan AC digunakan dalam menentukan Varians 
Biaya dan Varians Jadwal secara terpadu. Varians Biaya/Cost Varians (CV) 
dan Varians Jadwal/Schedule Varians (SV) diinformasikan sebagai berikut: 

Varians Biaya (CV) = EV-AC atau CV = BCWP-ACWP . . . . . . .(Rumus 2.2) 

- Negative (-) = Cost Overrun (biaya di atas rencana) 
- Nol (0) = sesuai biaya 
- Positive (+) = Cost Underrun (biaya di bawah rencana) 

Varians Jadwal (SV) = EV-PV atau SV = BCWP-BCWS . . . . . . .(Rumus 2.3) 

- Negative (-) = terlambat dari jadwal 
- Nol (0) = tepat waktu 
- Positive (+) = lebih cepat dari jadwal 

Kriteria untuk kedua indikator di atas baik itu SV (Schedule Varians) 
dan CV (Cost Varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperti 
tersebut di bawah ini : 

Tabel 2.1.6.4 Analisa Varians Terpadu 
Varian Jadwal 

SV = BCWP- BCWS 

Varian Biaya 

CV = BCWP - ACWP 

 

KETERANGAN 

POSITIVE POSITIVE Pekerjaan terlaksana lebih 
cepat dari pada jadwal 
dengan biaya lebih kecil dari 
pada anggaran. 

NOL POSITIVE Pekerjaan terlaksana tepat 
sesuai jadwal dengan biaya 
lebih rendah dari pada 
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anggaran. 

POSITIVE NOL Pekerjaan terlaksana sesuai 
anggaran dan selesai lebih 
cepat dari pada jadwal. 

NOL NOL Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dan anggaran. 

NEGATIVE NEGATIVE Pekerjaan selesai terlambat 
dan menelan biaya tinggi dari 
pada anggaran. 

NOL NEGATIVE Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dengan menelan biaya 
diatas anggaran. 

NEGATIVE NOL  Pekerjaan selesai terlambat 
dan menelan biaya sesuai 
anggaran. 

POSITIVE NEGATIVE Pekerjaan selesai lebih cepat 
dari pada rencana dengan 
menelan biaya diatas 
anggaran. 

NEGATIVE POSITIVE Pekerjaan selesai terlambat 
dari rencana dengan biaya 
lebih rendah dari anggaran 

(Sumber : Imam Soeharto, 1997) 

E. Indeks Produktivitas dan Kinerja 
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Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, 
yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. 
Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost Performance 
Index=CPI) dan indeks kinerja jadwal (Schedule Performance Index=SPI). 

indeks kinerja biaya (CPI) = EV/AC atau CPI = BCWP/ACWP . .(Rumus 2.4) 

indeks kinerja jadwal (SPI) = EV/PV atau SPI = BCWP/BCWS . (Rumus 2.5) 

dengan kriteria indeks kinerja (Performance Index) : 

- Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau 
waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran 
dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak 
benar dalam pelaksanaan kegiatan. 

- Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari 
perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal 
lebih cepat dari rencana. 

- Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 
penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila 
didapat angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan 
sangat baik, perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin perencanaannya 
atau anggaran yang justru tidak realistis. 

F. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian 
Proyek 

Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan 
atas indikator yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan petunjuk 
besarnya biaya pada akhir proyek (Estimasi At Completion = EAC) dan 
prakiraan waktu penyelesaian proyek (Estimate All Schedule = EAS). 
Prakiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena memberikan peringatan dini 
mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bila 
kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. 

Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat 
pelaporan, maka prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah : 
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ETC = (BAC-BCWP)/CPI . . . . . . . . . . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . (Rumus 2.6) 

EAC= ACWP-ETC  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 2.7) 

Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan : 

ETS = (sisa waktu)/SPI . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 2.8) 

EAS=Waktu selesai+ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 2.9) 

Dimana: 

BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan 

SPI (Schedule Performance Index) = Indek Kinerja Jadwal 

CPI (Cost Performance Index) = Indek Kinerja Biaya 

ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa 

EAC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek 

ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan 
Yang Tersisa 

EAS (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek



 
 

 
 

 

  


