
 

1              Universitas Internasional Batam 

 

Supriono, ANALISIS TERHADAP BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DENGAN 

METODE EARNED VALUE (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Ruko Mitra Junction Batam), 2018 UIB 

Repository©2018 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1         Latar Belakang 

Pekerjaan kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia sangat 

beragam dengan berbagai metode yang diterapkan dalam proses pengerjaanya. 

Proyek konstruksi juga merupakan kegiatan yang sangat sensitif antara satu 

dengan yang lainnya karena saling berhungan, jika terjadi kesalahan dalam proses 

pengerejaan baik dari waktu penjadwalan, penyediaan tenaga kerja serta 

ketersediannya material yang dibutuhkan dapat mengakibatkan terlambatan 

pengerjaan. Keterlambatan ini  yang menjadi faktor utama pembengkakan biaya. 

Sumber daya jasa konstruksi meliputi perencanaan pihak manajemen 

konstruksi, pelaksanaan kerja dan pengendalian terhadap produk yang akan 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan jasa konstruksi diharuskan mampu melaksanakan 

suatu pekerjaan proyek secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi 

perjanjian awal dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan sumber daya 

yang mengikutinya meliputi syarat kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

ataupun kendala yang dihadapi pada proyek konstruksi bersifat tidak akan 

terulang pada proyek lain, oleh karenanya diperlukan pengendalian sejak dini 

terhadap masalah ataupun kendala dalam elaksanaan proyek.  

Dalam perencanaa suatu proyek, dibutuhkan pembuatan rencana kerja 

yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanaan pelaksanaan proyek 

agar nantinya dapat mencapai efisiensi dan efektifitas pekerjaan yang 
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menghindari keterlambatan proyek ataupun masalah lainnya.Adapun rencana 

kerja ini akan memuat pengaturan sumber daya yang meliputi peralatan 

(machine), tenaga kerja (man), bahan (material), metode (method) dan keuangan 

(money). Perencanaan ini harus sesuai dengan ketentuan dan biaya yang tersedia, 

sehingga memungkinkan untuk meminimumkan pengeluaran biaya. 

 Batam merupakan kota yang sedang berkembang pesat dalam proses 

pembangunan konstruksi baik dalam pembangunan gedung dan perumahan serta 

infra struktur jalan. Pada saat proses pembangunan banyak sekali mengalami 

kendala sehingga penulis mengambil satu setudi kasus di daerah Mitra Raya yaitu 

pembanguanan Ruko Mitra Junction yang dalam proses pengerjaannya mengalami 

keterlambatan waktu pengerjaan. Untuk mengetahuai estimasi biaya akhir apakah 

dalam pengerjaan mengalami keuntungan atau kerugian, dengan menganalisis 

biaya yang akan dikelurakan menggunakan metode Earned Value Analisis (EVA). 

Yaitu dengan melakukan analisis aggaran biaya, pengeluaran dan  nilai hasil 

sehingga di ketahui apakah pengerjakan proyek konstruksi tersebut mengalami 

keuntungan atau kerugian.  

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh  Junaidi H. Tarore, dkk (2012) 

dengan judul penelitian “ Pengendalian Waktu dan Biaya Tahap Pelaksanaan 

Proyek dengan Menggunakan Metode Nilai Hasil  (Studi Kasus : Proyek Lanjutan 

Pembangunan Gedung PIP2B Kota Manado)”. Penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh Priyo (2008) dengan judul penelitianm “Konsep Earned Value dalam Aplikasi 

Pengelolaan Proyek Konstruksi”. Dan juga dilakukan penelitian oleh Kartikasari 
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(2014) dengan judul penelitian “ Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode 

Earned Value (studi Kasus : Proyek Struktur dan Arsitektur Production Hall-02 

Pandaan)”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas adalah : 

1. Bagaimanakah biaya yang dikeluarkan pada proses pelaksanaan 

proyek terhadap nilai kontrak proyek Ruko Mitra Junction? 

2. Bagaimana nilai perkiraan biaya akhir proyek Ruko Mitra Junction 

pada minggu terakhir ? 

3. Berdasarkan proses pelaksanaan pekerjaan proyek oleh kontraktor, 

berapakah nilai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan ? 

1.3.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Data diperoleh melalui survey langsung pada proyek pembangunan ruko 

Mitra Junction Batam Center. 

2. Tahap analisis data menggunakan Nilai Hasil Konsep (Earned Value 

Analysis) 

3. Hanya melakukan analisis terhadap biaya proyek 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengevaluasi biaya yang dikeluarkan pada proses pelaksanaan proyek 

terhadap nilai kontrak proyek Ruko Mitra Junction  
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2. Mengkaji nilai prakiraan biaya akhir proyek Ruko Mitra Junction pada 

minggu terakhir 

3. Mengevaluasi nilai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh 

kontraktor 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini adalah: 

1.  Menambah informasi mengenai biaya pelaksanaan proyek terhadap 

manajemen proyek 

2. Dapat menjadi referensi dalam penelitian serupa ataupun penelitian lanjutan 

yang akan datang 

3. Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek dan 

beberapa kendala yang terjadi 

4. Dapat memberikan pembelajaran mengenai perencanaan biaya dengan 

jadwal yang sesuai terhadap rencana proyek akan menentukan keuntungan 

atau kerugian terhadap implementasi proyek. 

1.6.  Sistematika penulisan  

Berikut ini merupakan kerangka penjelasan dalam  hal sistematika 

penulisan skripsi : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang awal penulisan skripsi yang berisikan latar belakang 

penulisan, mencangkup dengan permasalahan berupa rumusan masalah 

yang akan penulis teliti, dilengkapi dengan batasan masalah dalam 
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penelitian ini agak topik yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian, 

sehingga akan menghasilkan manfaat terhadap penelitian ini, serta 

membahas sistemetika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan 

ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menerangkan mengenai segala ketentuan yang digunakan dalam 

perancangan, pelaksanaan dan pengawasan suatu proyek, syarat yang 

digunakan dalam pelaksanaan proyek, rumus perhitungan untuk 

menganalisis data yang dibutuhkan, dan aturan yang sesuai dalam 

mengerjakan penelitian ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Merupakan penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini, yang merupakan langkah atau tahapan yang 

akan dilalui dari awal hingga akhir penelitian yang meliputi tahapan 

pengumpulan data, tahapan pengolahan data dan dilanjutkan dengan 

tahapan analisis data terhadap penelitian yang dilakukan. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan..hasil..dari..penelitian..dan..analisis data yang telah di olah 

serta solusi yang diambil. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas rangkuman dari seluruh isi laporan skripsi dari 

hasil..penelitian..yang telah..dilaksanakan. .. 


