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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan zaman proyek konstruksi saat ini berkembang 

sangat pesat dan kompleks. Dalam hal ini penerapan akan teknologi, estetika 
maupun pelaksanaannya. Dengan kompleksitas yang tinggi yang dimiliki suatu 
proyek konstruksi, maka dibutuhkan durasi waktu yang semakin panjang dalam 
penyelesaiannya dengan anggaran biaya yang tinggi pula. Sering kita mendapati 
proyek yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Oleh karena itu 
diperlukan suatu manajemen waktu (time management) yang baik agar proyek 
dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan (Juliana, 2016). 

Manajemen waktu ini dikenal dengan konsep nilai hasil (Earned Value). 
Merupakan sebuah konsep yang menyajikan pengolahan suatu proyek dengan 
mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep nilai hasil memiliki 3 komponen 
penting, yaitu rencana penyerapan biaya (budget cost), biaya aktual yang sudah 
dikeluarkan (actual cost), dan nilai yang didapatkan dari biaya yang sudah 
dikeluarkan  (earned value). Hasil yang ditunjukkan dari evaluasi earned value 
dapat digunakan sebagai pengingat (early warning) jika terdapat kinerja yang 
tidak efisien dalam menyelesaikan suatu proyek (Soemardi, 2006).  

Proyek yang menjadi penelitian ini adalah proyek konstruksi yang mana 
mengerjakan renovasi makanikal elektrikal pada Tobacco Warehouse milik PT. 
Karyadibya Mahardhika yang terletak Purwosari. Permasalahan yang timbul pada 
proyek tersebut adalah minimnya anggaran pelaksanaan dan batas waktu 
pengerjaan. Sehingga perlu dilakukan antisipasi lebih awal agar pembengkakan 
biaya dan keterlambatan waktu pengerjaan proyek dapat dicegah 

Dari penjelasan di atas penting sekali dilakukan pengkajian lebih lanjut 
mengenai upaya dalam pengendalian waktu dan biaya dengan menggunakan 
konsep earned value. Atas dasar tersebut dilakukan penelitian dengan judul 
“Analisa Nilai Hasil Terhadap Biaya Dan Waktu Pada Proyek Pekerjaan 
Mekanikal Elektrikal (Studi Kasus Pada Proyek Renovasi Tobacco 
Warehouse PT.Karyadibya Mahardhika Purwosari)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana nilai hasil kinerja waktu pada proyek pekerjaan mekanika 

elektrikal ? 
2. Bagaimana nilai hasil kinerja biaya pada proyek pekerjaan mekanika 

elektrikal ? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk memperoleh nilai hasil kinerja waktu pada proyek pekerjaan mekanika 

elektrikal. 
2. Untuk memperoleh nilai hasil kinerja biaya pada proyek pekerjaan mekanika 

elektrikal. 
 

1.4. Batasan Masalah 
1. Analisis mencakup variabel waktu dan biaya 
2. Analisis diambil dari data proyek pekerjaan renovasi mekanikal elektrikal 

Tobacco Warehouse PT. Karyadibya Mahardhika di Purwosari 
3. Batasan waktu peninjauan pada minggu ke 3 – minggu ke 8 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
1. Menambah wawasan tentang penerapan konsep Earned Value bagi penulis 

untuk diterapkan dalam dunia kerja.  
2. Menjadi referensi dalam menganalisa metode pada suatu proyek yang 

mengalami keterlambatan.  
3. Menekankan manfaat dari implementasi suatu perencanaan biaya yang 

sistematis sesuai jadwal terhadap sebuah proyek. 
4. Menjadi hal baru yang bisa digunakan dalam menunjang pekerjaan yang 

menggunakan sistem tersebut. 
5. Memberikan early warning terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sesuai 

kontrak, apabila terjadi hal -  hal yang tidak ekonomis dari segi biaya dan 
waktu. 

6. Menambah efisiensi di dalam pelaksanaan pekerjaan. 


