
   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengendalian dan perencanaan waktu serta biaya adalah bagian dari 
menejemen proyek kontruksi secara keseluruhan.selain penilaian dari segi 
kualitas, prestasi suatu proyek bisa juga di lihat dari segi kualitas, prestasi 
suatu proyek juga bisa di lihat dari waktu dan biaya.waktu yang di gunakan 
dalam menyelesaikan suatu proyek dan waktu yang di gunakan harus di ukur 
secara berkelanjutan agar dapat meminimalisir dari penyimpangan rencana.  

Salah satu proyek pembangunan perumahan rumah jabatan strata 
LETKOL (15 unit),di Salawati, papua barat dijadwalkan harus selesai dalam 
kurun waktu 270 hari dengan nilai kontrak Rp.10.866.057.000,di tengah 
waktu pelaksanaan project terjadi semua perubahan kontrak karena adanya 
musibah (corona)  maka kontrak di ubah menjadi 350 hari dan kontrak di 
ubah menjadi multiyears, dengan pelaksanaan jangka panjang ini maka akan 
berakibat bertambahnya biaya tidak langsung dan akan berpengaruh kepada 
hasil akhir. Dengan adanya batasan waktu dan biaya diperlukan pengendalian 
yang baik dan matang untuk memperoleh efektivitas dalam pengawasan dan 
pengendalian kegiatan proyek bisa di terapkan dengan methode nilai hasil 
(Earned Value). 

Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah suatu metode pengendalian 
yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadual 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 (Dewi Nurmala, 2012). 

Maksud pengendalian proyek adalah mengusahakan agar berjalan 
sesuai dengan perencanaan, sehingga aspek dan objek pengendalian adalah 
sama dengan perencanaan. Dengan kata lain, berbagai macam kegiatan yang 
telah direncanakan harus dipantau dan dikendalikan implementasinya agar 
hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. 
Pengendalian utama terletak pada biaya dan jadwal karena sering ditemui 
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proyek yang mengalami penambahan biaya maupun keterlambatan waktu, 
tidak sesuai dengan perencanaan. 

Pembuatan rencana kerja merupakan salah satu dari langkah awal 
perencanaan. Perencanaan dibuat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 
yang tinggi dari sumber daya yang akan digunakan selama pelaksanaan 
proyek konstruksi.Sumber daya ini harus direncanakan seefisien dan seefektif 
mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang minimum. Dalam 
pelaksanaan kita harus menyusun penggolongan pekerjaan sesuai dengan 
kualifikasinya masing-masing. Penjadwalan yang tepat dengan pengalokasian 
sumber daya yang tepat mendukung keberhasilan suatu proyek. Dalam 
pelaksanaan suatu proyek sangat jarang ditemui suatu proyek yang berjalan 
tepat sesuai dengan yang direncanakan. Umumnya mengalami keterlambatan 
yang tidak direncanakan, baik waktu maupun kemajuan pekerjaan, tetapi ada 
juga proyek yang mengalami percepatan dari jadwal awal yang direncanakan. 
Untuk mengetahui pelaksanaan proyek dalam suatu periode kita dapat 
menganalisa terhadap waktu penyelesaian proyek dengan Konsep Nilai Hasil 
(Earned Value Analysis) (Hendra,2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
yang dapat disimpulkan dari latar belakang adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar total biaya akhir untuk penyelesaian proyek dengan 
methode earned value? 
2. Berapa besaran waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan proyek 
dengan methode earnead value? 

1.3 Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya total biaya akhir untuk menyelesaikan 
proyek dengan methode earned value? 

2. Untuk mengetahui besaran waktu yang di perlukan untuk 
menyelesaikan proyek dengan metode earned value? 
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1.4 Batasan masalah 

 Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan pemasalahan 
yang telah dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan masalah guna 
membatasi ruang lingkup penelitian, sebagai berikut: 
1. Pengambilan data dilakukan pada Proyek pekerjaan pembangunan 
rumah jabatan strata letkol type 70 ( 15 unit) di Salawati,Sorong,Papua 
Barat. 
2. Analisis proyek menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value 
Analysis) 
3. Analisis dititik beratkan pada waktu dan biaya 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti adalah Memperdalam pengetahuan dalam ilmu 
manajemen khususnya dalam hal yang berkaitan dengan waktu 
pelaksanaan proyek, Mengetahui penggolongan pekerjaan sesuai 
rencana pekerjaan,Mengetahui progres pekerjaan selama 
pelaksanaan proyek,Mengetahui waktu akhir pelaksanaan proyek. 

2. Untuk instansi menambah koleksi tentang pengetahuan earned 
value. 

3. Laporan ini juga di harapkan bisa menjadi pedoman atau refrensi 
bagi penyedia jasa di bidang kontraktor untuk mengetahui tentang 
pekerjaan dan biaya actual dengan rencana. 

4. Bagi mahasiswa adalah sebagai bahan refrensi untuk penelitian 
selanjutnyayang membahas analisiswaktu dengan mengggunakan 
metode earned value. 
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