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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian Terdahulu 
Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang terkait dan relevan dengan 

pembahasan tentang metode nilai hasil. 
 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul Kesimpulan 
1 Dedy 

Asmaroni & 
Aldi 
Setiawan 
(Jurnal 
Perencanaan 
dan 
Rekayasa 
Sipil, 
Vol.03, 
No.01, 
2020) 

Penggunaan 
Metode Nilai 
Hasil (Earned 
Value Analysis) 
Terhadap Biaya 
dan Waktu 
Pada Proyek 
Konstruksi 
Bangunan 
Perumahan 
(Studi Kasus 
Proyek 
Konstruksi 
Bangunan 
Perumahan PT. 
Graha Praja 
Kencana di 
Desa Ceguk 
Kecamatan 
Tlanakan 
Kabupaten 
Pamekasan) 

Di akhir periode proyek pada minggu 
ke-9 nilai Cost Variance (CV) sebesar 
Rp. 8.978.737.20, artinya nilai positif 
CV menunjukkan bahwa biaya yang 
dikeluarkan lebih rendah dari anggaran 
rencana. Sedangkan, Perhitungan 
Schedule Variance (SV) nilainya 0, 
artinya waktu pelaksanaan proyek 
sesuai jadwal dari perencanaan awal.  
Penghitungan Earned Value (EV) atau 
Budgeted Cost of Work Performanced 
(BCWP) pada proyek yaitu biaya yang 
dikeluarkan tiap minggu mulai minggu 
ke-1 sampai dengan minggu ke-9 
mengalami kenaikan. Keuntungan yang 
diperoleh pihak kontraktor hingga akhir 
proyek mulai dari minggu pertama 
sampai dengan minggu ke-9 sebesar 
Rp. 8.978.737.20. 
 

(Sumber: Asmaroni dan Setiawan, 2020) 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No Nama Judul Kesimpulan 
2 Dewi 

Kartikasari 
(Jurnal 
Teknik Sipil 
Untag 
Surabaya, 
Vol.7 No.2, 
Hal. 107 – 
114, 2014) 

Pengendalian 
Biaya Dan 
Waktu 
Dengan 
Metode 
Earned Value 
(Studi Kasus : 
Proyek 
Struktur Dan 
Arsitektur 
Production 
Hall-02 
Pandaan) 
 

Estimasi waktu penyelesaian proyek 
dengan menggunakan Earned Value 
Method pada minggu ke-14 yaitu selama 
170 hari. 
Estimasi biaya akhir proyek dengan 
menggunakan Earned Value Method pada 
minggu ke-14 yaitu sebesar Rp. 
18.339.852.331,- terhadap nilai kontrak 
sebesar Rp. 17.046.500.000,-. 
 

3 Yomelda 
dan 
Christiono 
Utomo 
(Jurnal 
Teknik ITS 
Vol.4, No.1, 
2015) 

Analisa 
Earned Value 
pada Proyek 
Pembangunan 
Vimala Hills 
Villa dan 
Resort Bogor 

Minggu ke-86, nilai SPI 0.58281 yang 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan sebesar 25,19% dari 
rencana awal dengan realisasi 35,19%. 
Berdasarkan hasil analisa biaya, nilai CPI 
sebesar 0.92373 yang artinya biaya yang 
telah dikeluarkan melebihi biaya yang 
direncanakan.  

Pada akhir masa peninjauan didapatkan 
estimasi biaya akhir proyek sebesar Rp 
1,084,729,729,992.90. Bila kondisi 
kinerja proyek cenderung sama seperti 
pada akhir peninjauan yaitu minggu ke-
86, nilai estimasi tersebut sudah melebihi 
biaya total proyek (BAC) sebesar Rp 
1.002.000.000.000. Dan estimasi waktu 
penyelesaian proyek adalah 226 minggu 
yang berarti proyek akan selesai dengan 
waktu yang lebih lama dari yang 
direncanakan yaitu 132 minggu.  

(Sumber: Kartikasari, 2014; Yomelda dan Utomo, 2015) 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No Nama Judul Kesimpulan 
4 Citra 

Pricilia 
Pabalik, 
Deane R. O. 
Walangitan, 
Pingkan A. 
K. Pratasis 
(Jurnal Sipil 
Statik – 
Universitas 
Sam 
Ratulangi 
Manado, 
2018) 

Analisis Nilai 
Hasil 
Terhadap 
Waktu Pada 
Proyek 
Konstruksi 
(Studi Kasus: 
Pembangunan 
Gedung 
Laboratorium 
Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Sam 
Ratulangi) 

Penyelesaian proyek tidak sesuai jadwal 
yaitu 433 hari.  Selisih waktu pelaksanaan 
52,37 hari, dari penerapan nilai hasil 
menunjukkan dampak dari keterlambatan 
pekerjaan terdapat pada cuaca yang sering 
hujan yang mengakibatkan produktivitas 
hasil kerja menurun dan tenaga kerja yang 
berkurang seiring dengan waktu libur 
kalender pada kurun waktu bulan 
Desember sampai awal minggu Januari, 
yang menyebabkan pekerjaan yang 
seharusnya selesai dilaksanakan sesuai 
dengan Time Schedule tidak selesai. 
Terlebih lagi pada bulan tersebut terdapat 
pekerjaan utama yakni pekerjaan struktur 
yang berdampak pada pekerjaan lain yang 
bergeser tidak sesuai waktu pelaksanaan. 

5 Sediyanto, 
Aris 
Hidayat. 
(Jurnal 
Teknik dan 
Komputer – 
Universitas 
Mercu 
Buana, 
2017) 

Analisa 
Kinerja Biaya 
dan Waktu 
pada 
Pelaksanaan 
Proyek 
Konstruksi 
dengan 
Metode 
Earned Value 
(Studi Kasus 
Proyek 
Konstruksi 
Mall dan 
Hotel X Di 
Pekanbaru) 

Untuk kinerja Jadwal SPI sebesar 0.8260 
< 1 artinya proyek mengalami 
keterlambatan sebesar (-) 17.399% dari 
waktu rencana 100% hanya di dapat 
progres aktual sebesar 82.621%. Faktor 
yang penyebab keterlambatan hingga 
minggu ke-18 adalah kontraktor tidak 
memasok tenaga kerja lebih untuk 
mengejar keterlambatan. Kejadian 
kecelakaan dengan rubuhnya scaffolding 
façade yang menimpa perumahan warga 
menjadikan proyek diberhentikan selama 
2 minggu akibat protes warga yang di 
lakukan ke DPRD. Alat TC 1 rusak 
menyebabkan pekerjaan mengalami 
keterlambatan selama 7 hari untuk 
menunggu perbaikan TC tersebut. 

(Sumber: Pabalik,dkk., 2018; Hidayat, 2017) 
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2.2.Proyek Konstruksi 
Konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan dan 

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan 
oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Yang dimaksud dengan makna 
konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi 
kebahasaan (Sarwiji, 2008). Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai 
makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam 
sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai 
susunan (model, tata letak) bangunan. 

Jadi proyek konstruksi merupakan serangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan 
tersebut  terdapat serangkaian proses mengolah sumber daya proyek menjadi hasil 
kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan 
tersebut tentunya melibatkan pihak – pihak terkait, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Hubungan antara pihak – pihak yang terlibat dalam proyek 
dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya 
pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi maka potensi terjadinya 
konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi 
mengandung konflik yang cukup tinggi (Ervianto, 2004). 

Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan 
bangunan infrastruktur yang umumnya mencakup pekerjaan utama, termasuk di 
dalamnya adalah bidang teknik sipil dan arsitektur. Proyek konstruksi juga 
melibatkan disiplin ilmu lainnya, seperti teknik industri, teknik mesin, teknik 
elektro, geoteknik, dan lain-lain. Upaya pembangunan yang dimaksud bukan 
hanya ditekankan pada pelaksanaan pembangunan fisik saja tetapi mencakup arti 
sistem pembangunan secara utuh dan lengkap. Proyek konstruksi dapat juga 
diartikan sebagai pembangunan dengan jangka waktu yang terbatas, alokasi dana 
tertentu, dan ditujukan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digaris 
dengan tegas (Dipohusodo, 1996). Perencanaan suatu proyek terdiri dari tiga 
tahap yaitu : 
1. Perencanaan; membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan 

kejadian-kejadian, menentukan syarat- syarat pendahuluan, menguraikan 
interaksi dan interdependensi antara kegiatan-kegiatan. 

2. Penjadwalan; penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap 
kegiatan, menegaskan kapan suatu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. 

3. Pengendalian; menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap 
kegiatan. 
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2.3.Aspek Manajemen Proyek 
Beberapa aspek dalam manajemen proyek yang perlu dipertimbangkan agar 

output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan. Beberapa 
aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam manajemen proyek 
serta membutuhkan penanganan yang cermat adalah sebagai berikut (Husen, 
2011). 
1. Aspek keuangan 

Masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan dan pembiayaan proyek. 
Biasanya berasal dari modal sendiri dan/atau pinjaman dari bank atau investor 
dalam jangka pendek atau jangka panjang. Pembiayaan proyek menjadi 
sangat krusial bila proyek berskala besar dengan tingkat kompleksitas yang 
rumit, membutuhkan analisis keuangan yang cermat dan terencana. 

2. Aspek anggaran biaya 
Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama 
proyek berlangsung. Perencanaan yang matang dan terperinci akan 
memudahkan proses pengendalian biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan 
sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Sebaliknya, akan terjadi 
peningkatan biaya yang besar dan merugikan bila proses perencanaannya 
salah. 

3. Aspek manajemen sumber daya manusia 
Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama proyek 
berlangsung yang fluktuatif. Agar tidak menimbulkan masalah yang 
kompleks, perencanaan SDM didasarkan atas organisasi proyek yang 
dibentuk sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah, proses staffing 
SDM, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, deskripsi wewenang dan 
tanggung jawab SDM serta penjelasan tentang sasaran dan tujuan proyek. 

4. Aspek manajemen produksi 
Masalah ini berkaitan dengan hasil akhir dari proyek., hasil akhir proyek 
negatif bila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Agar hal ini 
tidak terjadi, maka dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan 
produktivitas SDM, meningkatkan efisiensi proses produksi dan kerja, 
meningkatkan kualitas produksi melalui jaminan mutu dan pengendalian 
mutu. 

5. Aspek harga 
Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal persaingan harga, yang 
dapat merugikan perusahaan karena produk yang dihasilkan membutuhkan 
biaya produksi yang tinggi dan kalah bersaing dengan produk yang lain. 
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6. Aspek efektivitas dan efisiensi 
Masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang  dihasilkan  tidak 
terpenuhi / tidak efektif atau terjadi bila faktor efisiensi tidak dipenuhi, 
sehingga usaha produksi membutuhkan biaya yang besar. 

7. Aspek pemasaran 
Masalah ini timbul berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal 
sehubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu produk serta 
analisis pasar yang salah terhadap produksi yang dihasilkan. 

8. Ampek mutu 
Masalah ini berkaitan dengan kualitas produk akhir yang nantinya dapat 
meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan bagi pelanggan. 

9. Aspek waktu 
Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya bila terlambat dari yang 
direncanakan serta akan menguntungkan bila dapat dipercepat. 

 
2.4.Manajemen Konstruksi 

Dalam metode Manajemen Konstruksi (MK), pihak owner berhubungan 
kontraktual langsung dengan semua specialist dan trade contractor. Dan untuk 
koordinasi kontrak, maka ditunjuk seorang manajer konstruksi yang akan 
bertindak dan berperan sebagai  Konsultan. Proyek yang menggunakan metode 
Manajemen Konstruksi (Construction Management) adalah proyek yang 
mempunyai ciri-ciri (Fuady, 1998) : 
1. Pihak owner paham mengenai konstruksi, tidak hanya hasil dari konstruksi 

tetapi juga proses pembangunan itu sendiri. Di samping itu owner juga 
mengenal beberapa atau seluruh tim professional, 

2. Adanya keinginan dari pihak owner untuk menyelesaikan proyeknya dalam 
waktu yang cepat (fast track) dan adanya efisiensi biaya, 

3. Proyek terbilang rumit dan melibatkan teknologi yang beragam dengan 
subsistemnya, 

4. Adanya keinginan dari pihak owner untuk memulai di lapangan lebih awal, 
5. Adanya keinginan untuk memisahkan tanggung jawab professional antara 

faktor desain dengan faktor manajemen. 
Keuntungan : 
1. Adanya keterlibatan yang intens dari pemilik dalam manajemen proyek 

sehingga meningkatkan hubungan kerja yang semakin baik di antara project 
team. 
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2. Memberi kesempatan kepada pemilik lebih luwes dalam menentukan pilihan 
kontraktor atau subkontraktor dan supplier, karena adanya kontrak secara 
langsung. 

3. Adanya peningkatan penggunaan value engineering oleh manajer konstruksi 
karena faktor pertimbangan biaya menempati kedudukan yang penting bagi 
pihak owner, 

4. Sangat cocok untuk proyek-proyek yang besar, rumit dan melibatkan 
teknologi yang beragam. 

Kekurangan : 
1. Apabila pihak owner bukan orang yang paham dalam konstruksi, maka 

keterlibatannya dalam proyek akan kurang maksimal dan kurang tepat 
menggunakan metode Manajemen Konstruksi (MK) ini. 

2. Tidak adanya kontraktor utama, sehingga tidak ada satu organisasi sebagai 
penanggung jawab tunggal mengenai integritas implementasi fisik proyek 
serta hasil-hasilnya secara keseluruhan. Karena titik berat dari metode ini 
adalah koordinasi kegiatan multikontraktor dan multisupplier. 
 

2.5.Manajemen Waktu 
Manajemen waktu proyek adalah proses merencanakan, menyusun dan 

mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Manajemen waktu termasuk diperlukan 
untuk memastikan waktu penyelesaian proyek (Ardani,2009). Sistem manajemen 
waktu berpusat pada berjalan atau tidaknya perencanaan dan penjadwalan proyek. 
Dalam perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang 
spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek  dengan lebih cepat dan efisien 
(Clough dan Sears, 1991). 

 

Gambar 2.1 Sistem Manajemen Waktu  
(Sumber: Clough dan Sears,1991) 

Menentukan penjadwalan 

Mengukur dan membuat laporan 
kemajuan 

Membandingkan kemajuan di lapangan dengan 

Menentukan akibat yang ditimbulkan pada akhir 

Merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat 

Memperbarui penjadwalan 
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2.5.1. Menentukan Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan proyek adalah daftar urutan waktu operasional proyek yang 

berguna sebagai pokok garis pedoman pada saat proyek dilaksanakan 
(Ardani,2009). Pada tahap ini harus dibuat daftar pekerjaan sesuai dengan 
kesatuan aktivitas yang mudah ditangani secara bersamaan. Tujuan memecah 
lingkup aktivitas dan menyusun urutannya antara lain untuk meningkatkan 
akurasi kurun waktu penyelesaian proyek (Clough dan Sears, 1991). Adapun 
langkah-langkah dalam menentukan penjadwalan proyek (Soeharto, 1999), 
yaitu:  
1. Identifikasi aktivitas (Work Breakdown Structure ) 
2. Penyusunan urutan kegiatan 
3. Perkiraan kurun waktu 
4. Penyusuan jadwal 

 
2.5.2.  Work Breakdown Structure (WBS) 

Proses penjadwalan diawali dengan mengidentifikasi aktivitas proyek. 
Setiap aktivitas diidentifikasi agar dapat dimonitor dengan mudah dan dapat 
dimengerti pelaksanaannya, sehingga tujuan proyek yang telah ditentukan 
dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Dalam mengidentifikasi kegiatan 
sebaiknya tidak terlalu sedikit dalam pembagiannya karena akan membatasi 
keefektifan dalam perencanaan dan kontrol, juga sebaiknya tidak terlalu 
banyak dalam pembagiannya karena juga akan membingungkan bagi 
penggunanya. Dalam penentuan jumlah level detail WBS sebaiknya 
berdasarkan (Soeharto, 1999) :  
1. Kebutuhan pengguna schedule 
2. Tipe aktivitas (biaya, keamanan, kualitas) 
3. Ukuran, kompleksitas, dan tipe proyek 
4. Pengalaman 
5. Persediaan informasi yang didapat 
6. Karakteristik sumber daya 
Dalam pengembangan WBS sebaiknya berdasarkan beberapa pembagian : 
1. Wilayah geografi 
2. Area konstruksi 
3. Elemen-elemen bangunan 
4. Jenis pekerjaan 
5. Departemen 
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Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pedoman penyusunan WBS  
(Ervianto, 2004) : 
1. Susunan WBS dibuat bertingkat (level) menurut ketelitian spesifikasi 

pekerjaannya. 
2. Susunan WBS dibuat atas dasar penguraian yang diskrit dan logis. 
3. Jumlah level sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolanya 
4. Jumlah elemen pekerjaan tiap level sesuai dengan kebutuhan 

pengelolanya. 
5. Tiap elemen WBS diberi nomor, dengan penomoran yang sesuai dengan 

tingkat level-nya. 
6. Elemen pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan yang terukur. 

 
2.5.3. Penyusunan Urutan Kegiatan 

Setelah diuraukan menjadi komponen-komponen, lingkup proyek disusun 
kembali menjadi urutan kegiatan sesuai dengan logika ketergantungan 
(jaringan kerja). Di dalam penyusunan urutan kegiatan adalah bagaimana 
meletakkan kegiatan tersebut di tempat yang benar, apakah harus bersamaan, 
setelah pekerjaan yang lain selesai atau sebelum pekerjaan yang lain selesai. 
Pada penyusunan urutan kegiatan sendiri ada beberapa informasi yang harus 
diperhatikan (Ardani, 2009), yaitu :  
1. Technological constraints, yang meliputi metode konstruksi, prosedur 

dan kualitas. 
2. Managerial constraints, yang meliputi sumber daya, waktu, biaya, dan 

kualitas. 
3. External constraints, yang meliputi cuaca, peraturan, dan bencana alam. 

 
2.5.4. Perkiraan Kurun Waktu 

Setelah terbentuk jaringan kerja, masing-masing komponen kegiatan 
diberikan perkiraan kurun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan  
kegiatan yang bersangkutan, juga perkiraan sumber daya yang diperlukan 
untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Durasi suatu aktivitas adalah 
panjangnya waktu pekerjaan mulai dari start sampai finish. Ada 2 pendekatan 
dalam menentukan durasi aktivitas (Ardani, 2009), yaitu: 
1. Pendekatan Teknik, meliputi memeriksa persediaan sumber daya (a), 

mencatat produktivitas sumbe daya (b), memeriksa kuantitas pekerjaan 
(c), kemudian menentukan durasi [(c/a)*b]. 

2. Pendekatan praktek, meliputi penggalaman dan keputusan. 
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2.5.5. Penyusunan Jadwal 
Jaringan kerja yang masing-masing komponen kegiatannya telah diberi 

kurun waktu kemudian secara keseluruhan dianalisa dan dihitung kurun 
waktu penyelesaian proyek, sehingga dapat diketahui jadwal induk dan 
jadwal untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam penyusunan jadwal, 
masukan-masukan yang diperlukan yaitu jenis- jenis aktivitas, urutan setiap 
aktivitas, durasi waktu aktivitas, kalender (jadwal hari), milestones dan 
asumsi-asumsi yang diperlukan. Schedule dibagi menjadi 2 bagian utama 
yaitu Master Schedule dan Detailed Schedule. Master Schedule berisikan 
kegiatan-kegiatan utama dari suatu proyek yang dibuat untuk level executive 
management, sedangkan Detailed Scheduled merupakan bagian dari Master 
Scheduled yang berisikan detail dari kegiatan-kegiatan utama yang dibuat 
untuk membantu para pelaksana dalam pengerjaan di lapangan (Soeharto, 
1999). Macam-macam dari schedule dapat dibagi menjadi 2 yaitu Bagan 
Balok dan Jaringan Kerja (CPM). Dimana keduanya mempunyai kelebihan 
dan kekurangan seperti yang dijelaskan di bawah ini (Soeharto, 1999) : 
1. Bagan Balok (BAR/GANTT Chart) 

Metode Bagan Balok diperkenalkan oleh H.L Gantt, dengan tujuan 
mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan urutan 
suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian dan 
pada saat pelaporan. Bagan balok mudah dibuat dan dipahami sehingga 
amat berguna sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. 

Bagan balok dapat dibuat secara manual atau dengan  menggunakan 
computer. Bagan ini tersusun pada koordinat X dan Y. Pada sumbu tegak 
lurus X, dicatat pekerjaan atau elemen atau paket kerja dari hasil 
penguraian lingkup suatu proyek dan digambar sebagai balok. Sedangkan 
pada koordinat sumbu Y,tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu, 
atau bulan. 

Penggunaan metode bagan balok sangat terbatas karena mempunyai 
kelemahan-kelemahan seperti tidak menunjukan secara spesifik 
hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan yang lain sehingga 
sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu 
kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek, sukar mengadakan 
perbaikan atau pembaharuan (updating) karena umumnya harus 
dilakukan dengan membuat bagan balok baru, selain itu juga tidak cocok 
untuk proyek yang berukuran sedang dan besar atau yang bersifat 
kompleks disebabkan kurangnya kemampuan penyajian secara sistematis 
karena harus menyusun sedemikian besar jumlah kegiatan yang mencapai 
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puluhan ribu dan memiliki keterkaitan antara satu kegiatan dengan 
lainnya. 

2. Time-Based  Diagram 
Time-Based Diagram adalah perpaduan antara GANTT/BAR chart 

dengan Jaringan Kerja. Dimana kelebihan Time-Based Diagram adalah 
dapat menunjukkan jadwal kalender sebaik dengan hubungan di antara 
aktivitas. 

3. Jaringan Kerja (CPM) 
Jaringan Kerja merupakan penyempurnaan dari metode bagan balok 

yang akan    menjawab    pertanyaan-pertanyaan    seperti    berapa    lama    
kurun    waktu penyelesaian proyek tercepat, kegiatan mana yang  bersifat  
kritis  dan  non  kritis, dan lain-lain. CPM diperkenalkan pertama kali oleh 
ahli matematika dari perusahaan Du-Pont bekerja sama dengan Rand 
Corporation dibantu oleh team engineer. Pada metode CPM dikenal 
adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen-
komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan 
kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. 

Dalam CPM sendiri ada beberapa proses perhitungan yang harus 
dilakukan, yaitu forward pass, backward pass, dan float analyses. Yang 
kemudian  menghasilkan overall project duration, start dan finish dates, 
activity dates (ES, EF, LS, LF), activity floats, critical path (critical 
activities). Proses menyusun jaringan CPM dibagi menjadi beberapa 
langkah. 
 Identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-

komponen kegiatan. 
 Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika 

ketergantungan menjadi jaringan kerja. 
 Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. 

 Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. 
 Meningkatkan daya guna dan pemakaian sumber daya 
 

2.5.6. Mengukur dan Membuat Laporan Kemajuan Proyek (Monitoring) 
Evaluasi kemajuan proyek tergantung pada akurasi pengukuran dan 

pembuatan laporan di lapangan (Brandon dan Gray, 1970). Laporan kemajuan 
di lapangan adalah dokumen yang sangat penting dalam menganalisa 
kemajuan pada akhir penyelesaian proyek. Laporan-laporan yang diperlukan 
meliputi persentase penyelesaian proyek pada tiap-tiap aktivitasnya. 
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Beberapa langkah yang dilakukan dalam mengukur dan membuat laporan 
kemajuan proyek, yaitu: (Soeharto, 1999) 
1. Mengukur dan mencatat hasil kerja 

Dalam pengukuran dan pencatatan hasil kerja ada beberapa informasi 
yang harus diperoleh, yaitu : 
 Pencatatan actual start dan actual completion date 

 Pencatatan kemajuan setiap aktivitas (progress) 
 Perubahan durasi dari suatu aktivitas 

 Penambahan atau pengurangan suatu aktivitas 

 Perubahan hubungan atau urutan dari suatu aktivitas (job logic) 

 Pencatatan laporan singkat tentang kejadian penting pada saat 
pengerjaan proyek 

2. Mencatat pemakaian sumber daya 
Informasi yang harus diperoleh, yaitu pencatatan dari macam-macam 
sumber daya yang dapat dipakai (alat berat, alat pertukangan, material). 

3. Memeriksa kualitas 
Dalam memeriksa kualitas sumber daya dan hasil pekerjaan ada beberapa 
informasi yang harus diperoleh yaitu : 
 Pencatatan dari macam-macam kualitas sumber daya apa saja yang 

diperiksa 
 Pencatatan dari kualitas pekerjaan apa saja yang diperiksa 

4. Mencatat kinerja dan produktivitas 
Dalam pencatatan kinerja dan produktivitas pekerja informasi yang harus 
diperoleh yaitu pencatatan terhadap sumber daya manusia yang 
melakukan aktivitas di proyek. 

 
2.5.7. Membandingkan Jadwal dengan Kemajuan & Menentukan Akibat yang  

Terjadi pada Tanggal Penyelesaian (Analysis) 
Menganalisa atau mengevaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir  proyek 

saja, tapi bisa juga dilakukan sewaktu-waktu apabila proyek telah terlihat 
ketinggalan dari jadwalnya. Setelah menerima laporan kemajuan di lapangan, 
informasi yang didapat kemudian di bandingkan dengan penjadwalan proyek. 
Dari perbandingan tersebut dapat dilihat aktivitas mana yang mengalami 
keterlambatan, sehingga dapat ditentukan dan dianalisa akibat-akibat yang 
terjadi pada tanggal penyelesaiannya. Tiap-tiap aktivitas yang mengalami 
keterlambatan harus dianalisa penyebabnya, apakah dikarenakan tingkat 
kesulitannya yang tinggi atau sebab lainnya, sehingga keterlambatan dengan 
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sebab dan pada aktivitas yang sama tidak akan terulang lagi. Langkah-
langkah dalam melakukan analisa dapat berupa: (Clough dan  Sears,1991) 
1. Membandingkan secara berkala perencanaan kemajuan proyek dengan 

kenyataan di lapangan 
2. Menentukan akibat/pengaruh yang terjadi pada tanggal penyelesaian dan 

pada sasaran waktu/tanggal-tanggal penting (milestone) proyek (setelah 
menerima laporan hasil perbandingan) 

3. Memeriksa kemungkinan munculnya jalur kritis yang baru 
 

2.5.8. Merencanakan dan Menerapkan Tindakan Pembetulan (Plan and 
Implement Corrective Action) 

Setelah laporan kemajuan tiap aktivitas proyek dianalisa, harus dibuat 
keputusan tentang bagaimana tindakan pembetulan, jika ada aktivitas yang 
ketinggalan dari jadwal. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya adanya 
indikasi penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu dilakukan langkah-
langkah pembetulan. Tindakan pembetulan dapat berupa (Soeharto, 1999) 
1. Realokasi sumber daya 
2. Menambah jumlah tenaga kerja 
3. Jadwal alternative (lembur, shif) 
4. Membagi-bagi pekerjaan ke subkontraktor 
5. Merubah metode kerja 
6. Work Splitting (Pembagian pekerjaan dengan durasi yang lama) 

 
2.5.9. Memperbaharui Penjadwalan Proyek 

Penyimpangan dari perencanaan dan penjadwalan yang sudah ditetapkan 
terkadang tidak dapat diletakkan, oleh karena itu bila tidak dapat diatasi 
dengan cara – cara penanganan di atas, maka penjadwalan proyek tersebut 
perlu diperbaharui kembali. Tujuan dasar dari updating adalah reschedule 
pekerjaan yang  sudah dilakukan dengan menggunakan status proyek yang 
aktual sebagai awal mula penentuan ulang schedule proyek. Adapun beberapa 
tindakan yang perlu dilakukan dalam memperbaharui penjadwalan proyek, 
yaitu (Clough dann Sears, 1991) 
1. Perhitungan float dari setiap aktivitas dari jadwal yang baru 
2. Perhitungan project completion date jadwal yang baru 
3. Penyesuaian jadwal yang baru dengan jadwal yang sudah dikoreksi 

(correcting schedule) 
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2.5.10. Kendala Manajemen Waktu 
Dalam kenyataan di lapangannya, pelaksanaan manajemen waktu proyek 

konstruksi banyak menemui kendala-kendala yang menyebabkan 
pelaksanaannya tidak optimal. Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa 
ahli pada perusahaan kontraktor di Indonesia sebelumnya, disebutkan bahwa 
kendala-kendala yang sering dihadapi tersebut adalah (Suanda, 2011) : 
1. Kesulitan untuk  mendapatkan supliyer  dan subkontraktor  yang   commit 
2. Kesulitan untuk mendapat pengawas (mandor) yang commit dengan 

schedule yang sudah dibuat bersama.  
3. Desain yang belum selesai dan perubahan desain.  
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lapangan. 
5. Keterlambatan pembayaran dari owner kepada kontraktor.  
6. Kekurangan material dan peralatan.  
7. Perubahan cuaca yang tidak bisa diduga.  
8. Tidak adanya pekerja khusus untuk melakukan measure di lapangan. 
9. Kurang adanya kesadaran pekerja untuk mencatat setiap pekerjaan yang 

sudah dilakukan. 
10. Kurangnya koordinasi atau pengawasan antara pengawas dengan kerja. 
11. Kurangnya komunikasi antara pelaksana monitiring di lapangan dengan 

pembuat schedule. 
12. Tidak akuratannya informasi yang di dapat dari monitoring. 
13. Diperlukan biaya yang besar untuk mempekerjakan tenaga kerja khusus 

untuk melakukan monitoring di lapangan. 
14. Kurangnya sumber daya (tenaga ahli) yang mampu menganalisis keadaan 

proyek. 
15. Program komputer yang kurang baik. 

 
2.5.11. Standarisasi Majamemen Waktu 

Manajemen waktu itu dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, bila 
setiap perusahaan kontraktor tersebut melaksanakan setiap aspek-aspek dari 
manajemen waktu. Di mana aspek-aspek manajemen waktu yaitu (Clough 
dan Sears, 1991) : 
1. Menentukan penjadwalan proyek 
2. Monitoring (Mengukur dan Membuat Laporan Kemajuan Proyek) 
3. Membandingkan Jadwal dengan Kemajuan Proyek (Analysis) 
4. Merencanakan dan Menerapkan Tindakan Pembetulan (Corective 

Action) 
5. Memperbaharui Penjadwalan Proyek (Update Operational Schedule) 
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2.6.Biaya Proyek 
Perkiraan biaya memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan 

suatu proyek. Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kegiatan proyek mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung dalam nilai 
uang. Maka pengalaman dan ketelitian akan sangat penting dalam perhitungan 
penyusunan perkiraan biaya proyek (Soeharto,1999). Ada beberapa jenis biaya 
yang berhubungan dengan pembiayaan suatu proyek konstruksi dapat dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu biaya langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung 
(Indirect Cost). 

 
2.6.1. Biaya langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah semua biaya yang berlangsung berhubungan 
dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Biaya langsung dapat 
diperoleh dengan mengalikan volume / kuantitas suatu pekerjaan dengan 
harga satuan (unit cost) pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan terdiri atas 
harga upah, upah buruh dan biaya peralatan. Biaya – biaya  yang 
dikelompokkan dalam biaya langsung adalah sebagai berikut (Tjaturono, 
2006) : 
1. Biaya bahan / material  

Terdiri dari biaya pembelian material, biaya transportasi, biaya 
penyimpanan material dan kerugian akibat kehilangan atau kerusakan 
material. 

2. Biaya pekerja atau upah (labor / man power) 
Biaya yang dikeluarkan untuk menggaji para pekerja yang melaksanakan 
proyek. Biaya pekerja ini dibedakan atas : 
 Upah Harian; dibayar per satuan waktu. Sementara untuk 

menentukan besarnya upah dipengaruhi oleh jenis keahlian pekerja, 
lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan dan lain-lain. 

 Upah borongan; dibayar tergantung pada hasil negosiasi atau 
kesepakatan bersama antara kontraktor dengan pekerja atau 
kelompok kerja atas satu atau lebih item pekerjaan. Besarnya upah 
ini tergantung dari besarnya volume pekerjaan yang dikerjakan. 

 Upah berdasarkan produktivitas; besarnya upah tergantung 
banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pekerja dalam 
satuan waktu tertentu. Upaya mengejar banyaknya pekerjaan ini 
tentunya harus tetap memenuhi kualitas pekerjaan yang disyaratkan. 
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3. Biaya peralatan 
Terdiri dari biaya pembelian peralatan, biaya sewa (bila menyewa), biaya 
operasi, biaya pemeliharaan, biaya operator, biaya mobilisasi, dan lain-
lain yang terkait dengan peralatan. 
 

2.6.2. Biaya tidak langsung 
Biaya tidak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan tetapi biaya ini harus 
ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Berikut ini biaya – biaya 
yang termasuk dalam biaya tidak langsung (Tjaturono, 2006). 
1. Biaya Overhead 

Komponen biaya yang meliputi pengeluaran operasi perusahaan yang 
dibebankan pada proyek (menyewa kantor, rekening listrik, air, telepon, 
biaya pemasaran, gaji karyawan) dan pengeluaran untuk pajak, asuransi, 
jaminan dan ijin-ijin usaha serta biaya rapat lapangan (site meeting). 

2. Biaya tak terduga (contingence) 
Cadangan biaya dari suatu perkiraan biaya atau anggaran untuk 

dialokasikan pada butir-butir yang belum ditentukan, yang menurut 
pengalaman dan statistik menunjukkan selalu diperlukan. Makin jauh 
proyek berjalan, makin banyak masukan data dan informasi, sehingga 
masalah yang belum menentu pun akan banyak, demikian halnya dengan 
kontingensi. Pada umumnya biaya ini diperlukan antara 0,5% - 5% dari 
total proyek. Yang termasuk biaya tak terduga ini adalah : 
 Kesalahan 

Kelalaian pemborong dalam memasukkan pos pekerjaan, gambar 
yang kurang lengkap. 

 Ketidakpastian yang subjektif 
Ketidakpastian yang subjektif timbul karena interpretasi yang 
subjektif terhadap bestek. Ketidakpastian yang subjektif lainnya 
adalah fluktuasi harga material dan upah buruh yang tidak tepat 
diperkirakan. 

 Ketidakpastian yang objektif 
Ketidakpastian yang objektif adalah ketidakpastian tentang perlu 
tidaknya suatu pekerjaan dilakukan atau tidak, dimana ketidakpastian 
itu ditentukan objek di luar kemampuan manusia. 

 Variasi efisiensi 
Variasi efisiensi adalah variasi efisiensi dari sumber-sumber daya 
yaitu efisiensi dari buruh, peralatan dan material. 
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3. Keuntungan / Profit 
Keuntungan yang diterima kontraktor yang telah dimasukkan dalam 

biaya proyek keseluruhan. Penjumlahan dari biaya langsung dan biaya 
tidak langsung ini merupakan biaya total yang digunakan selama 
pelaksanaan proyek. Besarnya biaya ini sangat tergantung oleh lamanya 
waktu penyelesaian proyek. Keduanya berubah sesuai dengan kemajuan 
proyek. Meskipun tidak ada rumus tertentu, umumnya makin lama 
proyek berjalan makin tinggi kumulatif tidak langsung yang diperlukan 
(Soeharto,1999). 

 
2.7.Pengertian Konsep Nilai Hasil 

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kompleksitas proyek yang 
semakin rumit, sering kali terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan 
pembengkakan biaya. Selanjutnya digunakanlah suatu konsep yang 
mengintegrasikan antara aspek biaya dan aspek waktu, yang dinamakan nilai 
hasil. Konsep ini membantu dalam mengatasi kedua masalah di atas sehingga 
pengeluaran biaya proyek dapat dikontrol dan mampu mencapai target waktu 
yang direncanakan. 

Dijelaskan pada Gambar 2.2, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan 
dua dimensi saja yaitu hubungan yang sederhana antara biaya aktual dengan biaya 
rencana. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat 
diketahui. Pada Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa biaya aktual memang lebih 
rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari rencana ini 
tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah sesuai dengan 
target rencana.  

Sebaliknya, konsep nilai hasil memberikan dimensi yang ketiga selain biaya 
aktual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah besarnya pekerjaan 
secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut nilai hasil/percent complete. 
Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang manajer proyek akan dapat lebih 
memahami seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari sejumlah biaya yang telah 
dikeluarkan (Flemming & Koppelman, 1998). 
Manfaat dari diterapkannya konsep nilai hasil adalah sebagai berikut. 
1. Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan 

kegiatan proyek. 
2. Dapat dikembangkan untuk membuat prakiraan masa depan proyek, 

misalnya: 

 Dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada? 
 Berapa besar perkiraan biaya untuk meneyelesaikan proyek? 
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 Berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi 
masih seperti saat pelaporan? 

Contoh: 
Misalkan suatu pekerjaan mengecor fondasi beton dengan volume 300 m3. 

 Anggaran pekerjaan ini sebesar 80 juta rupiah 

 Pada Minggu pertama dilaporkan 75m3 pengecoran telah diselesaikan 
Ditanya : berapakah nilai hal (earned value) pada saat pelaporan ? 
Dijawab: 

 Nilai hasil merupakan biaya yang dianggarkan dari pekerjaan yang telah 
diselesaikan. 

 Jumlah yang telah diselesaikan: 75m3 atau = (75/300) × 100% = 25% 

 Jadi, menurut anggaran pengeluaran adalah 25% × Rp. 80 juta = Rp. 20 
juta 

 Jadi nilai hasilnya adalah Rp. 20 juta 

 Untuk pengeluaran aktual bisa lebih kecil atau lebih besar dengan nilai 
hasilnya, bergantung dari efisiensi kerja. 
 

 
 

Gambar 2.2 Perbandingan Manajemen Biaya Tradisional & Konsep Nilai Hasil 
Menurut Flamming & Koppel 

(Sumber: Soemardi, dkk., 2006) 
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2.8.Elemen dari Nilai Hasil 
Menurut Widiasanti & Lenggogeni (2013) konsep nilai hasil menggabungkan 

biaya, jadwal, dan prestasi pekerjaan. Konsep ini mengukur besarnya pekerjaan 
yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan menilai berdasarkan jumlah 
anggaran yang disediakan oleh proyek pekerjaan tersebut. Metode ini dapat 
mengungkapkan apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan 
pemakaian anggarannya. Dengan analisis konsep nilai hasil, dapat diketahui 
hubungan antara apa yang sesungguhnya teh dicapai secara fisik terhadap jumlah 
anggaran yang telah dikeluarkan. 

Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep nilai hasil ini menyajikan 
tiga dimensi, yaitu penyelesaian fisik proyek (the percent complete) yang 
mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang 
sudah dikeluarkan (actual cost), serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah 
dikeluarkan (earned value) (Flemming & Koppel, 1998). 

Ada tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari 
proyek berdasarkan konsep nilai hasil. Ketiga elemen tersebut dijelaskan sebagai 
berikut. 
1. Budget Cost Work Schedule (BCWS) 

Anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah 
disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang 
direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. BCWS pada 
akhir poyek (penyelesaian 100 %) disebut Budget at Completion (BAC). 
BCWS juga menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan proyek. 
BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara kumulatif untuk 
setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai jadwal yang 
direncanakan. 

2. Actual Cost Work Performance (ACWP)  
Representasi dari keseluruhan pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. ACWP dapat berupa 
kumulatif hingga periode perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran 
dalam periode waktu tertentu.  

3. Budget Cost Work Performance (BCWP)  
Nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu 

tertentu. BCWP inilah yang disebut nilai hasil. BCWP ini dihitung 
berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Ada 
beberapa cara untuk menghitung BCWP antar lain Fixed formula, Milestone 
weights, Milestone weights with percent complete, Unit complete, Percent 
complete, dan Level of effort. 
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2.9.Konsep Nilai Hasil Pada Kinerja Proyek 
Penggunaan elemen – elemen konsep nilai untuk analisis kinerja proyek yang 

meliputi: 
1. Varians; biaya (Cost Variance-CV) dan biaya (Schedule Variancce-SV), 
2. Indeks kinerja; biaya (Cost Performence Index-CPI) dan waktu (Schedule 

Performence Index-SPI), 
3. Prediksi Baiaya Penyelesaian Proyek (Estimate At Completion-EAC) 

Penggunaan konsep nilai hasil dalam penilaian kinerja proyek dijelaskan 
melalui Gambar 2.3 berikut: 

 
 

Gambar 2.3 Grafik Kurva S Nilai Hasil. 
(Sumber: Soemardi, dkk., 2006) 

 
Berikut ini dijelaskan beberapa definisi penting yang terkait dengan penilaian ini. 
1. Cost Variance (CV)  

Selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket 
pekerjaan dengan biaya aktual selama pelaksanaan proyek. Cost variance 
positif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diperoleh lebih 
besar dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan 
paket-paket pekerjaan tersebut. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan bahwa 
nilai paket-paket pekerjaan yang telah diselesaikan lebih rendah dibandingkan 
dengan biaya yang telah dikeluarkan.  
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2. Schedule Variance (SV)  
Digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWP dengan 

BCWS. Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan proyek yang 
terlaksana lebih banyak dibanding rencana. Sebaliknya nilai negatif 
menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan 
yang terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan.  

3. Cost Performance Index (CPI)  
Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek 

dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik 
telah diselesaikan (BCWP) dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam 
periode yang sama (ACWP).  Nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang 
diperoleh (relatif terhadap nilai proyek keseluruhan) terhadap biaya yang 
dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang buruk, 
karena biaya yang dikeluarkan (ACWP) lebih besar dibandingkan dengan 
nilai yang didapat (BCWP) atau dengan kata lain terjadi pemborosan. 

4. Schedule Performance Index (SPI)  
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat 

diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah 
diselesaikan (BCWP) dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan 
berdasar rencana pekerjaan (BCWS). Nilai SPI menunjukkan seberapa besar 
pekerjaan yang mampu diselesaikan (relatif terhadap proyek keseluruhan) 
terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Nilai SPI kurang dari 1 
menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan 
karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan.  

5. Prediksi Biaya Penyelesaian Akhir Proyek/ Estimate at Completion (EAC)  
Pentingnya menghitung CPI dan SPI untuk memprediksi secara statistik 

biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada banyak metode 
dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek (EAC). Namun perhitungan 
EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan cepat penggunaannya. 
Perhitungan EAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah 
dikeluarkan dengan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan 
memperhitungkan efektifitas penggunaan biaya (CPI) dan kinerja pekerjaan 
terhadap rencana (SPI). Selanjutnya dapat diperoleh perkiraan selisih antara 
biaya rencana penyelesaian proyek (BAC) dengan biaya penyelesaian proyek 
berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai (EAC) atau yang disebut 
variance at completion (VAC). Indikator CPI dan SPI lebih sering digunakan 
untuk penilaian kinerja proyek dibanding SV dan CV. Nilai CPI dan SPI 
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merupakan bobot nilai yang tidak memiliki dimensi sehingga dapat dilakukan 
perbandingan antara kinerja proyek satu dengan lainnya. Selain itu nilai SPI 
dan CPI memberikan perbandingan relatif terhadap BCWS atau Performance 
Measurement Baseline (PMB) yang menjadi dasar penilaian status proyek 
dari segi biaya dan waktu. 
Dari penjelasan di atas disimpulkan dalam tabel 2.2 dan 2.3. sebagai berikut. 
  

2.10.Rumus Nilai Hasil 
Menurut Widiasanti & Lenggogeni (2013) rumus EVM dijabarkan sebagai 
berikut : 
1. Nilai Hasil 

BCWS = % bobot rencana x Nilai kontrak ..................................... (2.1) 
BCWP = % bobot realisasi x Nilai kontrak .................................... (2.2) 

2. Varians 
Biaya (Cost Varians-CV) = BCWP – ACWP ................................. (2.3) 
Jadwal (Schedule Varians-SV) = BCWP – BCWS ......................... (2.4) 

3. Indeks kinerja 

Biaya (Cost Performanced Index-CPI) =   .......................... (2.5) 

Waktu (Schedule Performance Index – SPI) =  ................... (2.6) 

4. Estimate to Complete (ETC) 
ETC merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, dengan asumsi 
bahwa kecenderungan kinerja proyek, akan tetap sampai dengan akhir proyek. 
(Ir. Irika Widiasanti, M.T. & Lenggogeni, M.T., 2013) 

ETC =   ...................................................................................... (2.7) 

atau 

ETC = 
( )

  .................................................................... (2.8) 

5. Prediksi Biaya Penyelesaian Proyek (Estimate at Completion – EAC) 
Perhitungan EAC merupakan perkiraan biaya aktual yang sudah dikeluarkan 
dan sisa yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Pentingnya 
menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi secara setatistik biaya 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 

EAC = ACWP + 
( )

 ×
  .................................................... (2.9) 

VAC = EAC – BAC  ...................................................................... (2.10) 
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6. Time Estimated (TE) 
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi yang digunakan 
untuk memprakirakan waktu penyelesaian adalah kecenderungan kinerja 
proyek akan tetap (konstan) seperti saat peninjauan di lapangan. 

TE = ATE + 
( × )

   ...................................................... (2.11) 

Dengan ATE (Actual Time Expended / waktu yang telah ditempuh) dan OD 
(Original Duration / waktu yang direncanakan) 

7. Rumus prakiraan Waktu untuk Pekerjaan Tersisa (Estimate Temporary 
Schedule) 
Berdasarkan Evaluasi Kemajuan Proyek dengan Metode Nilai Hasil Proses 
Pengendalian Kinerjha Waktu dan Biaya : 

ETS = 
 

  ......................................................................... (2.12) 

8. Prakiraan Total Waktu untuk Pekerjaan Proyek (Estimate All Schedule) 
Berdasarkan Evaluasi Kemajuan Proyek dengan Metode Nilai Hasil Proses 
Pengendalian Kinerja Waktu dan Biaya:  
EAS = Waktu Selesai + ETS  ......................................................... (2.13) 
 

Tabel 2.2. Indikator SV dan CV 
 

No. SV CV Keterangan 
1 Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal 

dengan biaya lebih rendah dari anggaran. 
2 Nol Positif Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal 

dengan biaya lebih rendah dari anggaran. 
3 Positif Nol Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal 

dengan biaya sesuai anggran. 
4 Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal & anggran. 
5 Negatif Negatif Pekerjaan terlaksana lebih lambat dari jadwal 

dengan biaya lebih besar dari anggaran. 
6 Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 

biaya lebih besar dari anggaran. 
7 Negatif Nol Pekerjaan terlaksana lebih lambat dari jadwal 

dengan biaya sesuai anggaran. 
8 Positif Negatif Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal 

dengan biaya lebih besar dari anggaran. 
 (Sumber : Ervianto, 2004) 
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Tabel 2.3. Penilaian Elemen Nilai Hasil 
 

No Indikator Varian Nilai Kinerja Nilai Penilaian 
1 Biaya CV + CPI >1 Untung 

CV 0 CPI =1 Biaya aktual = 
biaya rencana 

CV - CPI <1 Rugi 
2 Jadwal SV + SPI >1 Lebih cepat dari 

jadwal 
SV 0 SPI =1 Sesuai jadwal 
SV - SPI <1 Terlambat dari 

jadwal 
(Sumber : Widiasanti & Lenggogeni, 2013) 
 

2.11.Kriteria Nilai Hasil Manajement System 
Konsep nilai hasil dalam implementasinya pada pengelolaan proyek 

membutuhkan sistem manajemen yang mampu menyediakan input data yang 
lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. Bila kinerja proyek buruk, sistem 
akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah yang menyebabkan 
pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek. Dengan 
demikian, langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua data 
terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa mendatang pada 
pengelolaan proyek berikutnya. Berikut dijelaskan 10 kriteria bagi 
terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep nilai hasil 
(Flemming dan Koppel, 1994), sebagai berikut: 
1.  Komitmen Manajemen  

Dibutuhkan kebulatan tekad oleh seorang manajer proyek dalam 
menerapkan konsep nilai hasil pada sistem manajemen proyek yang 
ditanganinya. Komitmen juga harus ada pada organisasi utama perusahaan 
dalam mendukung keputusan penggunaan konsep nilai hasil pada manajemen 
proyek. 

2. Menetapkan Lingkup Proyek dengan Work Breakdown Structure (WBS)  
Pada setiap proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan 

lingkup proyek agar pada saat pelaksanaan lingkup proyek tidak meluas. 
WBS salah satu teknik yang dapat digunakan untuk membatasi lingkup 
proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan sumber daya 
yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. 
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3. Menciptakan Management Control Cells (Cost Account)  
Cost account adalah pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi 

dari organisasi. Cost account harus memiliki empat elemen yaitu: 
memperlihatkan pekerjaan di level tugas; mempunyai kerangka waktu 
pelaksanaan yang spesifik bagi masing-masing tugas; mempunyai anggaran 
biaya untuk penggunaan sumber daya; dan mempunyai pihak yang 
bertanggung jawab untuk masing-masing sel.  

4. Menetapkan Tanggung Jawab Fungsional Untuk Setiap Bagian Terkecil Dari 
Manajemen Proyek (Project’s Management Control Cells)  

Dibutuhkan organisasi proyek yang dalam strukturnya terdapat pembagian 
tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan 
subdivisi. Masing-masing divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan 
tanggung jawab yang berbeda-beda. Tugas dan tanggung jawab ini sesuai 
dengan kepemilikan cost account masing-masing divisi dan subdivisi. 

5. Membuat Nilai hasil Baseline  
Menetapkan baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek 

merupakan tahap selanjutnya. Basis ukuran kinerja proyek harus 
memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak langsung proyek 
seperti biaya tak terduga dan profit. Untuk memperoleh basis ukuran kinerja 
proyek, digunakan proses perencanaan formal proyek mulai dari proses 
estimasi, penjadwalan, dan penganggaran. Untuk keperluan pengendalian, 
pihak manajemen harus menentukan batasan untuk penilaian kinerja proyek.  

6. Penggunaan Proses Formal Penjadwalan Proyek  
Penggunaan nilai hasil membutuhkan alat bantu pengendalian proyek 

seperti master schedule, kurva S dan bar chart. Alat bantu pengendalian 
proyek dibuat melalui proses penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan 
kerangka waktu dari masing-masing paket pekerjaan dan anggaran biayanya. 

7. Pengelolaan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)  
Biaya tidak langsung perlu dikelompokkan tersendiri/ terpisah dari biaya 

langsung proyek. Terkadang biaya tidak langsung mempunyai porsi yang 
lebih besar dari biaya keseluruhan proyek. Oleh karena itu, biaya tidak 
langsung proyek perlu diperhatikan dan ditangani secara baik.  

8. Estimasi Biaya Penyelesaian Proyek Secara Periodik  
Salah satu manfaat dari konsep nilai hasil adalah mampu memprediksi 

biaya penyelesaian proyek (EAC). Dengan dasar kinerja aktual proyek (SPI 
dan CPI), dapat diprediksi secara akurat berapa lagi dana yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikannya. 
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9. Pelaporan Status Proyek  
Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen menjadi acuan kapan 

manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada diluar batasan yang 
telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan bagi pihak 
manajemen untuk bertindak. Penerapan nilai hasil dalam menajemen proyek 
merupakan salah satu contoh penerapan management by exception. 
Management by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru 
melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. 

10.  Menyusun Historical Database  
Pembentukan historical database memungkinkan perbaikan proyek yang 

akan dikerjakan menjadi lebih baik. Historical database digunakan sebagai 
acuan dalam pengelolaan proyek di masa yang akan datang. 

 


