
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di provinsi 

Kepulauan Riau. Kota Batam terdiri dari beberapa pulau yaitu pulau Rempang 

dan pulau Galang yang dihubungkan oleh jembatan Barelang. Kota Batam 

merupakan kota yang jumlah  penduduknya  yang banyak dan kota yang 

berkembang dengan pesat karena lokasinya yang strategis berada dijalur pelayaran 

Internasional dan berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. 

Proyek konstruksi adalah suatu kegiatan konstruksi yang sedang 

dikerjakan dengan waktu yang terbatas menggunakan sumber daya  tertentu dan 

mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu 

proyek dibutuhkan manajemen yang efektif, kinerja yang baik dan komunikasi 

yang baik selama pelaksanaan proyek. Dalam proses kegiatan proyek konstruksi 

membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Dengan proses yang cukup 

panjang itu dapat menimbulkan beberapa permasalahan selama kegiatan 

berlangsung terutama masalah dalam pengawasan dan pengendalian. Bila 

pengawasan dan pengendalian proyek tidak berjalan dengan baik maka 

mengakibatkan kinerja suatu proyek mengalami keterlambatan penyelesaian 

proyek yang akan berdampak pada kontraktor dan pemilik proyek. 

Penelitian ini akan dilakukan pada proyek pembanguan Sporthall 

Universitas Internasional Batam- Baloi, Batam. Pembangunan sporthall dimulai 

pada tanggal 01 Januari 2018 dan rencana selesainya pada tanggal 28 Juni 2019, 
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dimana kontraktor proyek ini adalah PT Anugrah Bintang Trijaya dengan nilai 

kontrak Rp. 10,032,757,651.  Didalam dunia konstruksi sangat jarang ditemui 

proyek yang selesai dengan tepat waktu, biasanya mengalami keterlambatan 

waktu dengan yang direncanakan atau mengalami percepatan waktu yang 

direncanakan. Untuk menghindari keterlambatan penyelesain proyek maka 

dibutuhkan pengentrolan secara efektif di lapangan.  

Bila keterlambatan terjadi ini sangat berdampak pada biaya dan waktu 

yang telah direncanakan. Dengan keterlambatan selesainya proyek sangat 

berdampak pada biaya yang telah ditetapkan karena berakibat tidak sesuai dengan 

anggaran yang telah direncankan. Dengan demikian didalam proyek sangat 

dibutuhkan managemen konstruksi karena dengan adanya managemen kosntruksi 

dalam proyek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dari industri jasa 

konstruksi dapat disesuai dengan sumber daya yang telah ada. Dalam 

mengerjakan proyek konstruksi tidak hanya  manajemen saja tetapi harus 

memiliki metode yang telah direncanakan dengan matang supaya tidak terjadi 

keterlambatan. Dengan adanya manajemen dan metode yang gunakan dalam 

proyek sehingga dapat mengetahui penyebab keterlambatan proyek. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Earned Value. 

Metode Earned Value (EV) adalah salah satu teknik penting dalam menganalisis 

dan mengendalikan kinerja proyek yang memungkinkan pengukuran lebih akurat 

dari kinerja dan kemajuan proyek (Juliana, 2016). Dengan menggunakan metode 

Earned Value dapat mangatasi keterlambatan selesainya proyek yang berdampak 

pada biaya dan waktu yang telah direncanakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diindetifikasi rumusan masalah 

yang dibahas yaitu : 

1. Bagaimana Schedule Varian (SV) pada proyek pembangunan Konstruksi 

SportHall Universitas Internasional Batam – Baloi, Batam ? 

2. Bagaimana Schedule Performance Index (SPI) selama 61 minggu pada 

proyek pembangunan Konstruksi SportHall Universitas Internasional Batam 

– Baloi, Batam ? 

3. Bagaimana Estimate To Schedule (ETS) dan Estimate At  Schedule (EAS) 

untuk menyelesaikan proyek pembangunan Konstruksi SportHall Universitas 

Internasional Batam – Baloi, Batam ? 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih mengarah kepada permasalahan dan latar 

belakang maka dibutuhkan batasan-batasan untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian, sebagai berikut : 

1. Pengambilan data dilakukan di proyek pembangunan Sporthall Universitas 

Internasional Batam, Batam. 

2. Analisis proyek menggunakan metode Earned Value. 

3. Analisis proyek lebih dikhususkan  pada waktu 

4. Waktu yang ditetili penulis yaitu Januari 2018-Februari 2019. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan untuk melakukan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui Schedule Varian (SV) pada proyek pembangunan Konstruksi 

SportHall Universitas Internasional Batam – Baloi, Batam. 

2. Mengetahui Schedule Performance Index (SPI) selama 61 minggu pada 

proyek pembangunan Konstruksi SportHall Universitas Internasional Batam 

– Baloi, Batam. 

3. Mengetahui Estimate To Schedule (ETS) dan Estimate Al Schedule  (EAS) 

untuk menyelesaikan proyek pembangunan Konstruksi SportHall Universitas 

Internasional Batam – Baloi, Batam. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk 

meminimalisir kemungkinan adanya keterlambatan waktu diluar rencana. 

2. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen khususnya yang 

berkaitan waktu pelaksaan proyek. 

3. Mengetahui progress pekerjaan selama pekerjaan proyek. 

4. Memberikan penekanan bahwa perencanaan waktu yang sistematis sesuai 

jadwal sangat bermanfaat terhadap sebuah implementasi proyek. 

1.6 Sistimatika Penilitian  

Agar lebih memahami lebih jelas dan rinci mengenai laporan Analisis 

Manajemen Waktu Menggunaka Metode Earned Gedung Sporthall Universitas 
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Internasioanal Batam, Batam-Baloi, dilakukan dengan cara memilah materi 

menjadi beberapa bagian melalui sistematika penulisan sebagai berikut :  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai informasi umum yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistimatika penelitian. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

manajemen proyek, metode dan teknik pengendalian biaya dan waktu, 

konsep nilai hasil, keterlambatan proyek 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian berupa metode 

penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, tahap dan prosedur penelitan. 

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum, data proyek, analisis earned 

value,perhitungan varian biaya dan jadwal, analisis produktifitas dan 

kinerja proyek, analisis pekerjaan biaya dan waktu proyek, pembahasan. 

5. BAB V : PENUTUP  

Bab ini membahas mengenai kesimpulan serta saran dari proses analisis 

berdasarkan data-data yang sudah dianalisis pada bab sebelumnya.  
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