
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini penulis mengumpulkan 

beberapa acuan penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai refrensinya. Berikut 

ini beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian tugas akhir peneliti sebagai berikut : 

2.1.1 Analisis Pengendalian Waktu dengan Menggunakan Earned Value 

Concept Nilai hasil Pada Proyek Konstruksi 

Penelitian ini dilakukan oleh Rosali (2019), dengan studi kasus di 

pembangunan fisik pasar Gentan Sleman, Yogyakarta. Proyek ini dijadwalkan 

selama 12 minggu dan jumlah kontraknya Rp. 5.613.139.000,00. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penyimpangan waktu yang terjadi selama 

proses proyek terlaksana, efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

perkiraan waktu yang tersisa sampai akhir proyek. Penulis menganalisa 

menggunakan metode earned value. Analisis penulis menggunakan metode 

earned value yaitu pada Schedule Variance (SV) digunakan untuk menghitung 

penyimpangan antara BCWS dengan BCWP, penulis menganalisis SV hampir 

seluruhnya bernilai postif dikarenakan hanya ada satu nilai varian yang negative 

tetapi tidak mempengaruhi kinerja proyek. Pada Schedule Performance Index 

(SPI)  dinilai baik, dapat dibuktikan dengan nilai SPI yang hamper seluruhnya 

lebih dari satu (> 1). Dan pada yang terakhir Estimate To Complettion (ETC) pada 

saat pelaporan minggu ke-10 hasilnya adalah 2 minggu  
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yang berarti proyek tidak mengalami keterlambatan waktu sesuai dengan rencana 

yang dijadwalkan. 

2.1.2 Earned Value Analysis Terhadap Biaya Pada Proyek Pembangunan 

Gedung 

Penelitian ini dilakukan oleh Rahman (2010), dengan studi kasus proyek 

pembangunan gedung C Fakultas Mipa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

Solo.  Penulis menganalisis menggunakan metode earned value. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dari segi biaya peleksanaan sesuia 

dengan anggaran yang disetujui selama pengerjaan proyek. Biaya kontraknya 

dalam pengerjaan proyek  yaitu sebesar  Rp. 1.699.570.000,00. Sehingga penulis 

menganilis yaitu biaya pelaksaan lebih kecil dari biaya kontraknya, biaya yang 

telah dikeluarkan selama proses proyek berlangsung dan selesai yaitu Rp. 

1.621.855.811, biaya kontraknya yaitu Rp. 1.699.570.000,00. Kontraktor 

mengalami keuntungan sebesar Rp. 77.493.175, hal ini dibuktikan dengan 

besarnya CV (Cost Varian) komulatif minggu ke-20 dan indeks CPI = 

1,047780556 > 1.  

2.1.3 Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu Pada Proyek Konstruksi  

Penelitian ini dilakukan oleh Sudarsana (2008), studi kasusnya yaitu 

pembangunan gedung instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Sanglah, 

Denpasar. Sesuai dengan kontraknya proyek ini selesai selama 127 hari, nilai 

pekerjaannya Rp. 2.899.780.000,00 (real cost). Proyek ini dievaluasi pada hari ke-

91 dari dijangka waktu 127 hari. Penulis menganalisis dnegan menggunakan 

metode earned value  yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah kinerja 

pelaksanaan proyek pada hari ke-91 dari segi biaya mengalami keuntungan, hal 
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ini dibuktikan dengan indicator Cost Varian bernilai positif (Rp. 0,01 miliar) atau 

nilai CPI = 1,01 > 1, sedangkan dalam segi waktu mengalami keterlambatan yang 

dibuktikan dengan Cost Varian yang negatif (Rp. -0.06 miliar) atau SPI = 0,96 < 

1. Jika pekerjaan proyek pada hari ke-91 berjalan dengan sesuai hingga selesai, 

maka perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.863.800.000,00 yang berarti 

mengalami keuntungan karena biaya yang direncanakan yaitu Rp. 

2.899.800.000,00, tetapi mengalami keterlambatan waktu selama dua hari yang 

direncanakan 127 hari menjadi 129 hari. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Proyek 

Proyek adalah sebuah aktivitas konstruksi yang bersifat sementara yang 

telah ditetapkan awal mulainya dan selesainya kegiatan untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati. Menurut PMBOK Guide (2000) dalam ( Susanty, Pekerti, 

& Sari, 2016) proyek adalah suatu upaya yang bersifat sementara yang dilakukan 

untuk membuat suatu produk. Kegiatan proyek konstruksi merupakankegiatan 

yang saling berkaitan dan rumit. Maka dari itu dalam proyek konstruksi 

dibutuhkan manajemen konstruksi yang telah direncakan dengan baik supaya 

dalam kegiatan konstruksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan 

meningkatkan tingkat kompleksitas proyek dan semakin langkanya sumber daya, 

maka dibutuhkan juga peningkatan sistem pengelola proyek yang baik dan 

terintergrasi (Ahuja et al,1994). Dimana selama proses kegiatan antara satu 

proyek dengan proyek yang lain itu tidak akan sama sehingga proyek memiliki 
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karakteristik yang unik. Menurut  Iman Soeharto, 1995 dalam (Rahman Irfanur, 

2010) proyek mempunyai ciri pokok yaitu : 

1. Bertujuan menghasilkan lingkup (deliverable) tertentu seperti produk akhir / 

hasil kerja akhir. 

2. Dalam proses mewujudkan lingkup diatas,ditentukan jumlah biaya, serta 

kriteria mutu.  

3. Bersifat sementara, dalama arti umumnya, dibatasi oleh selesainya tugas. 

Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas.  

4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung  

Menurut  Irfanur rahman, 2010 proyek mempunyai tiga karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Bersifat unik  

Kegiatan proyek disetiap konstruksi tidak pernah sama persis dikarenkan 

lokasi proyek yang tidak sama sehingga proses pelaksanaannya yang beda 

baik dalam segi kondisi alam, transportasi material dan faktor lainnya yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan proyek. 

2. Sumber daya (Resource) 

Didalam pekerjaan proyek dibutuhkan sumber daya pekerja, mesin, metode, 

uang dan material. Dengan terlaksananya sumber daya didalam proyek, 

proyek dapat berjalan dengan baik. 
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3. Organisasi  

Didalam proyek konstruksi dibutuhkannya organisasi yang telah dibentuk 

dengan matang supaya proyek dapat berjalan dengan baik dengan koordinasi 

yang tepat. Dengan pembagian organisasi sesuai dengan keahliannya dapat 

mempercepat selesainnya proyek konstruksi. Tahapan dalam analisis proyek 

meliputi: perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan jalannya eksekusi dari 

semua kegiatan. 

Dalam proses mencapai tujuan proyek ada batasan yang perlu dipenuhi 

yaitu besar biaya (anggaran), jadwal dan mutu yang harus di penuhi. Ketiga hal 

tersebut adalah sebagai parameter untuk penyelenggara proyek yang diasosiasikan 

sebagai sasaran proyek. Ketiga batasan tersebut disebut dengan tiga kendala 

(triple constrain) yaitu : 

1. Anggaran  

Sebelum proyek dimulai pihak dari owner telah menetapkan anggran yang 

disepakati, biayanya tidak boleh melebihi dari anggaran yang telah disepakati. 

Jika proyek-proyek yang melibatkan jumlah dana yang besar dan proses 

pengerjaannya bertahun-tahun, anggaran yang harus dipikirkan tidak hanya 

total proyek melainkan komponen-komponennya atau per periode tertentu 

yang jumlahnya disesuiakan dengan yang dibutuhkan. Sehingga penyelesaian 

bagian-bagian proyek harus sesuai dengan anggaran perperiode. 
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2. Jadwal  

Salah satu cara menyelesaikan proyek konstruksi supaya sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan yaitu menyusun jadwal kegiatan yang akan berlangsung 

di proyek. Dengan disusunnya jadwal kegiatan akan membuat kegiatan di 

proyek terlaksana dengan baik. 

3. Mutu  

Dengan anggaran, jadwal yang tidak bermasalah akan menghasilkan mutu 

yang baik, tetapi selain anggaran dan jadwal kegiatan proyek juga harus 

memenuhi spesifikasi dan kriteria yang sesuai dengan persyaratan. Pemilik 

proyek (owner) sangat menginginkan mutu yang baik sehingga nilai jualnya 

juga baik dan memberikan kenyaman yang berkualitas bagi konsumen. 

Biaya  (anggaran) 
 
 
 

                
 

 Jadwal (waktu)          Mutu (kinerja) 
 

Gambar 2.1 Tripel Contraint (Iman Soeharto 1997:3) 

Ketiga batasan tersebut saling tarik-menarik, dimana jika ingin meningkatkan 

kinerja produk yang telah disepakati, maka harus diikuti dengan peningkatan 

mutu sehingga berakibat pada naiknya biaya yang melebihi anggaran. Biasanya 

harus berkompromi dengan jadwal dan mutu.  

2.3 Manajemen Proyek 

Kegiatan proyek konstruksi yang berada di lapangan sering sekali tidak 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menyebabkan 

masalah dilapangan salah satu masalahnya yaitu keterlambatan waktu. Diperlukan 
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suatu usaha manajerial untuk mengatasi masalah yang terjadi dilapangan. Usaha-

usaha itu disebut dengan manajemen proyek, yaitu suatu usaha merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai 

sasaran jangka pendek yang telah ditentukan (soeharto,1995). 

Menurut PMBOK (Project Management Book of Knowledge) dalam 

buku Budi Santoso (2009:3) manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan 

(knowledges), keterampilan (skills), alat (tools) dan teknik (techniques) dalam 

aktifitas-aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Masih 

banyak lagi definisi lain tentang manajemen proyek berdasarkan sudut pandang 

peninjaunya, sehingga dapat diambil pengertian manajemen proyek yaitu  suatu 

proses secara sistematik untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan planning, 

organizing, actuating dan controlling dengan menggunakan sumberdaya yang 

terbatas secara efisien dan efektif. Dalam manajemen proyek mempunyai konsep 

yang mengandung hal-hal pokok sebagai berikut (Soeharto, 1995) : 

1. Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya yaitu 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber 

daya perusahaan berupa manusia, dana dan material. 

2. Kegiatan yang dikelola berjangka pendek, dengan sasaran yang telah 

digariskan secara spesifik. Memerlukan teknik dan pengelolahan yang 

khusus, yang terutama aspek perencanaan dan pengendalian. 

3. Menggunakan pendeketan system (system approach to management) 

4. Mempunyai hirarki (arus kegiatan) horizontal disamping hirarki vertical. 
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2.3.1 Fungsi Manajemen 

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan 

mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai 

sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan (Soeharto, 1995). Proses 

yang dimaksud adalah mengerjakan sesuatu dengan melalui pendekatan yang 

sistematis. Menurut H. Fayol dalam buku Soeharto, 1995 manajemen bukanlah 

bakat seseorang tetapi suatu keahlian (skill) yang dapat dipelajari, dengan cara 

memahami teori dan prinsip-prinsip dasarnya.  

Fungsi manajemen proyek adalah mengorganisasi, merencanakan dan 

mengawasi selama dan sebelum proses  proyek konstruksi berlangsung. Maka dari 

itu dibutuhkan pengetahuan dan teknis pelaksanaan manajemen konstruksi dalam 

pelaksanaan proyek, secara sistematis dalam suatu proyek membutuhkan sumber 

daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan proyek secara 

optimal. Manajemen konstruksi memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1. Mengantisipasi akan terjadinya perubahan kondisi selama dilapangan yang 

tidak pasti dan mengatasi terbatasnya waktu pelaksanaan. 

2. Memantau kemajuan proyek yang telah tercapai, hal itu dilakukan dengan 

laporan harian, mingguan dan bulanan. 

3. Sebagai Quality Control untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan 

dan pelaksanaan. 

4. Dari hasil evaluasi dapat memberikan tindakan dalam pengambilan keputusan 

terhadap masalah-masalah yang terjadi selama proses kegiatan terlaksana. 

5. Fungsi material dari manajemen merupakan sistem informasi yang efektif dan 

efisien untuk menganalisis kegiatan yang ada dilapangan. 

Universitas Internasional Batam 
 
Romida Damanik, Analisis Manajemen Waktu Dengan Mengunakan Metode Earned Value (Studi Kasus: 
Pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository©2019 



14 
 

2.4 Estimasi Biaya Langsung dan Biaya Tidak  Langsung 

1. Biaya Langsung  

Biaya langsung merupakan biaya anggaran yang dikeluarkan sebagai 

biaya pelaksanaan proyek meliputi biaya tenaga kerja, material, jasa 

subkontraktor dan peralatan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan 

rencana dari lingkup pekerjaan yang ada. Biaya langsung yang dikeluarkan 

harus sesuai rencana yang telah dibuat. Rencana perkiraan biaya langsung 

ini berdasarkan pada penentuan jumlah tenaga kerja, material yang 

digunakan dan jumlah peralatan yang dibutuhkan serta biaya jasa dan 

subkontraktor. Menurut Ritzt (1994) biaya total proyek yang dibutuhkan 

oleh subkontraktor adalah 85 % dari biaya total proyek. Yang meliputi biaya 

material curah sebesar 20-25 %, biaya peralatan 20-25%, biaya material, 

tenaga kerja, dan subkontraktor 45-50 %. 

Menurut Frederick (1997) saat rencana atau estimasi pembelian 

peralatan kerja material yang diperlukan maka diperlukan supplier atau 

pemasok yang dapat dipercaya dan tanggung jawab, sehingga peralatan atau 

material yang kita perlukan sesuai spesifikasi. Diperlukan juga 

perbandingan harga dari beberapa supplier dengan mempertimbangkan 

sumber material, cara pembayaran material dan peralatan termasuk ongkos 

pengiriman dan pembongkaran dilokasi proyek, dibutuhkan juga jaminan 

pengiriman dari supplier yang kita pilih dan garansi dari material atau 

peralatan yang telah kita beli. 

Saat perencanaan estimasi biaya yang digunakan untuk material 

pelaksanaan proyek, diperlukan pertimbangan mengenai factor waktu dan 
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factor kuantitas. Faktor waktu disini berarti diperlukan pertimbangan 

lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan terhadap 

material sampai penerimaan material dilokasi proyek dan factor kuantitas 

adalah jumlah material yang sesuai dengan kebutuhkn proyek. Sedangkan 

factor yang harus diperhatikan saat asumsi biaya peralatan adalah biaya 

pembelian peralatan, biaya penyewaan dan biaya pemasangan peralatan 

proyek. 

Biaya langsung yang berikutnya adalah biaya tenaga kerja dilapangan, 

sedangkan tenaga ahli merupakan biaya tidak langsung karena termasuk 

dalam biaya overhead lapangan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam 

asumsi biaya tenaga kerja adlaah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh 

tenaga kerja, dan juga aspek tingkat gaji, keahlian dan produktifitas tenaga 

kerja. 

2. Biaya tidak langsung 

Selain dari biaya langsung ada juga biaya tidak langsung, yang teridir dari 

biaya overhead dikantor dan biaya overhead lapangan, Biaya overhead 

lapangan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasi proyek 

dari semua aktifitas pekerjaan dilapangan yang bukan merupakan biaya 

langsung, biaya tidak langsung dilapangan(overhead lapangan) berkisar 

antara 8-12% dari total biaya konstruksi sedangkan biaya overhead kantor 

adalah 3-5% dari total biaya proyek (Ritz, 1994). Beberapa bagian utama dari 

biaya overhead lapangan antara lain adalah biaya pengadaan bangunan 

sementara dan berbagi fasilitas proyek seperti pagar, gudang, direksi, jalan 

masuk, drainase, kantor, perumahan sementara untuk tenaga kerja  
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a. Gaji karyawan dan staf lapangan 

b. Keaman dan keselamatan lokasi proyek 

c. Sistem utilitas kebutuhkan proyek seperti air, listrik, telepon 

d. Pengaturan material dan gudang  

e. Transportasi dan perlengkapan konstruksi seperti lift, crane, truck 

f. Perumahan tenaga kerja  

g. Alat komunikasi dan pelayanan  

h. Biaya laboratorium, pengujian lapangan, biaya pengawasan  

i. Dewatering (pemompaan) air tanah dan sebagainya  

j. Biaya overhead kantor meliputi gaji karyawan dan staf kantor, peralatan 

dan kebutuhan kantor, sewa akntor, pemasaran, reklame,system utilitas 

kantor air, listrik, telepon, asuransi, pembayaran Bungan pinjaman bank 

dan pengurusan ijin dan PPN, PPhserta sumbangan / pungutan. 

2.5 Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 

Dalam pengendalian biaya dan waktu memerlukan  metode dan teknik 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode dan teknik yang digunakan 

dapat memantau dan menganalisa total biaya rencana sesuai dengan biaya 

pelaksanaannya. Menggunakan cara ini bisa mengetahui dibagian kontraktor 

memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.  

Sistem pengendalian yang digunakan sebagai rencana yang realistis 

untuk tolak ukur, pencapaian dan sasaran, maka diperlukan metode-metode 

pengendalian yaitu pengendalian biaya dan jadwal terpadu (Earned Value). 

Metode ini mengkaji varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode waktu 

selama proyek berlangsung (Soeharto, 1997). 
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2.5.1 Earned Value analysis 

Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah sutau metode pengendalian 

yang digunakan untuk mengendalikan biaya, jadwal proyek secara terpadu dan 

untuk mengukur kinerja proyek. 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 (Sudarsana, 2008). Metode earned value 

merupakan cara megukur kinerja pekerjaan yang dilakukan sebenarnya pada 

proyek. Dengan menggunakan metode earned value dapat mengukur kemajuan 

proyek, memperkirakan biaya proyek dan tanggal selesainya proyek. Metode 

earned value  bergantung pada ukuran kunci yang dikenal sebagai nilai yang 

diterima (juga dikenal sebagai "biaya dianggarkan bekerja dilakukan" atau 

BCWP). Ukuran ini memungkinkan seseorang untuk menghitung indeks kinerja 

biaya dan jadwal, yang akan memberitahu seberapa baik proyek yang dilakukan 

relatif terhadap rencana semula.   

2.5.2 Metode Analisis Varians 

Metode Analisa Varian merupakan perbandingan antara biaya atau 

jadwal yang telah direncanakan dengan biaya atau jadwal laporan pelaksanaan 

suatu proyek pada kurun waktu tertentu (Runtukahu, Tjakra, & Sibi, 2015). 

Metode ini membandingkan jumlah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dengan 

anggaran. Analisis varians digunakan dengan cara mengumpulkan data informasi 

laporan pekerjaan pada kurun waktu tertentu dianalisa dan dibandingkan dengan 

anggaran dan jadwal  yang telah diberikan.  
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Dengan menggunakan metode ini dapat  mengukur/menghitung jumlah 

unit yang telah diselesaikan kemudian membandingkan dengan perencanaan, atau 

dengan melihat catatan penggunaan sumber daya. Langkah-langkah ini  

menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Varian pada jadwal, penyimpangan yang terjadi pada waktu (pelaksanaan) 

terhadap jadwal yang telah ditentukan. 

2. Varian pada biaya, penyimpangan terhadap biaya selama proses kegiatan 

proyek yang tidak sesuai dengan anggaran atau melebihi dari batas anggaran 

yang terencana. 

Beberapa macam varian yang sering ditemui dalam proses kegiatan proyek untuk 

kurun waktu tertentu sebagai berikut (Soeharto, 1995) : 

1. Biaya pelaksanaan proyek terhadap anggaran.  

2. Waktu pelaksanaan proyek terhadap jadwal . 

3. Tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan  terhadap rencana.  

4. Tanggal berakhirnya pekerjaan terhadap rencana. 

5. Angka sebenarnya penggunaan tenaga kerja terhadap angka anggaran. 

6. Jumlah penyelesaian pekerjaan proyek terhadap rencana. 

2.5.3 Varians Dengan Grafik “S” 

Varians dengan grafik “S” adalah kurva yang menggambarkan komulatif 

progress pada setiap waktu didalam pelaksanaan pekerjaan.. Grafik “S” ini 

menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaiakan sepanjang siklus 

proyek berlangsung. 

Grafik “S” ini dengan mudah menunjukan kemajuan proyek dalam 

bentuk yang sangat mudah dipahami.  Grafik S dibuat dengan sumbu  X hasil dari 

Universitas Internasional Batam 
 
Romida Damanik, Analisis Manajemen Waktu Dengan Mengunakan Metode Earned Value (Studi Kasus: 
Pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository©2019 



19 
 

komulatif biaya atau jam orang yang telah digunakan presentase (%) penyelesaian 

pekerjaan, lalu  sumbu Y menunjukkan parameter waktu kalender masing-masing 

dari angka 0 sampai 100, umumnya akan berbentuk huruf S.  

Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal berikut (Soeharto, 1995):  

1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.  

2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan 

atau elemen-elemennya.  

3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis 

persentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang 

untuk menyiapkan rancangan, produksi gambar, menyusun 

pengajuan pembelian, terhadap waktu.  

4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian 

tenaga kerja atau jam-orang dan untuk menganalisis persentase 

(%) penyelesaian serta pekerjaan –pekerjaan lain yang diukur 

(dinyatakan) dalam unit versus. 

Dengan menggunakan grafik “S” akan terlihat jelas bila terjadi 

penyimpangan proyek dan grafik “S” sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai 

laporan bulanan dan laporan kepada pemimpin proyek. 

2.5.4 Kombinasi Bagan Balok dan Grafik “S” 

Salah satu teknik pengendalian kemajuan proyek adalah memakai 

kombinasi grafik “S” dan tonggak kemajuan (milestone). Milestone adalah titik 

yang dianggap menandai suatu peristiwa yang dianggap penting dalam rangkaian 

pelaksanaan pekerjaan proyek. Titik milestone ditentukan pada waktu pembuatan 
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perencanaan dasar yang disiapkan sebagai tolak ukur kegiatan pengendalian 

kemajuan proyek. Penggunaan milestone yang dikombinasikan dengan grafik “S” 

sangat efektif untuk mengendalikan pembayaran berkala.  

2.6 Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 

Konsep nilai hasil merupakan perkembangan dari konsep analisis varians 

(Sudarsana, 2008).  Sehingga konsep nilai hasil adalah pengendalian jadwal dan 

biaya  selama proses proyek terlaksana. Dalam analisa varians hanya menunjukan 

perbedaan hasil waktu kerja selama waktu pelaporan dibandingkan anggaran dan 

jadwal. Dengan menggunakan konsep nialai hasil dapat dikembangkan untuk 

merencanakan perkiraan atau proyeksi keadaan proyek pada masa depan yang 

berguna sebagai masukan bagi pengelola maupun pemilik, sehingga mereka dapat 

memiliki cukup waktu untuk memikirkan bagaimana cara menghadapi segalah 

masalah dimasa yang dating. Kelemahan dari analisis varians yaitu tidak dapat 

mengungkap masalah kinerja proyek yang sedang berlangsung karena analisis 

varian lebih fokus pada menganalisa varians biaya dan jadwal masing-masing 

secara terpisah. 

Konsep nilai hasil merupakan bagian dari konsep analisis varians hanya 

menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan 

anggaran atau jadwalnya (Soeharto, 1995).  Apabila menggunakan metode konsep 

nilai hasil (Earned Value) dapat mengetahui kinerja kegiatan yang sedang 

berlangsung dan dapat meningkatkan efektifitas dalam memantau kegiatan proyek 

konstruksi.  Dengan menggunakan asumsi bahwa kecendrungan yang ada dan 

terungkap pada saat  pelaporan akan terus berlangsung, metode perkiraan proyek 

kedepannya, seperti : 
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1. Apakah proyek dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan 

2. Berapa banyak perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek 

3. Berapa besar kemajuan atau keterlambatan akhir proyek 

Konsep nilai hasil (Earned Value) menghitung besar biaya yang telah 

digunakan selama proses kegiatan proyek sesuai dengan anggaran yang telah ada. 

Dengan perhitungan dapat diketahui hubungan antara apa yang telah dicapai 

secara fisik terhadap jumlah anggaran yang yang telah dikeluarkan, yang ditulis 

dengan rumus : 

  Nilai Hasil :  ( % penyelesaian) x (anggaran)  …(2.1) 

Keterangan : 

- % penyelesaian yang dicapai pada saat pelaporan  

- Anggaran yang dimaksud yaitu real cost biaya proyek 

(Soeharto, 1995) 

Penggunaan konsep Earned Value dalam penilaian kinerja proyek 

dijelaskan memalui gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik Earned Value 
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(Sumber : Makalah Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi 

Soemardi dkk, 2007) 

Terdapat indikator yaitu ACWP, BCWP dan BCWS, tetapi didalam 

penelitian ini tidak menggunakan ACWP, sehingga hanya menggunakan dua 

indikator yaitu BCWS dan BCWP. Dalam perhitungan pelaksanaan suatu proyek 

terdapat duaindikator yang terdiri dari BCWS dan BCWP, yang digunakan untuk 

menghitung berbagai factor untuk mengetahui kemajuan serta kinerja pelaksanaan 

proyek, seperti  

1. Varian jadwal terpadu (SV). 

2. Memperhatikan perubahan varians terhadap angka standar. 

3. Indeks produktivitas dan kerja. 

2.6.1 Indikator-indikator yang digunakan 

Indikator-indikator yang digunakan dalam konsep nilaai hasil untuk 

menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian pada proyek. Indikator-

indikatornya yaitu : 

1. ACWP (Actual Cost of Work Performanced) 

Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau ACWP (actual cost work performed) 

adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya ini 

diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal pelaporan, 

yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket-paket pekerjaan termasuk 

perhitungan overhead dan lainlain. Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari 

pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun 

waktu tertentu (Soeharto, 1995) 

2. BCWP (Budget Cost of Work Performanced) 

Universitas Internasional Batam 
 
Romida Damanik, Analisis Manajemen Waktu Dengan Mengunakan Metode Earned Value (Studi Kasus: 
Pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository©2019 



23 
 

Nilai Hasil (Earned Value= EV) atau Budgeted Cost of Work Performanced 

(BCWP) adalah nilai pekerjaan proyek  yang telah selesai dengan anggaran yang 

telah disediakan untuk melaksanakan pekerjaan. Bila angka ACWP dibandingkan 

dengan BCWP, maka akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah 

dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap biaya yang 

seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut (Soeharto, 1995). 

3. BCWS (Budged Cost of Work Schedule) 

Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau Budgeted Cost of Work 

Schedule (BCWS) untuk menunjukkan anggaran suatu paket pekerjaan yang 

disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Pada jadwal anggaran (Planned 

Value) perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap 

kegiatan-kegiatan pekerjaan yang  telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang 

dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 

Dengan menggunakan tiga indikator di atas, dapat dihitung berbagai faktor 

yang menunjukkan kemajuan kinerja pelaksanaan proyek seperti varian biaya, 

varian jadwal, indeks produktivitas dan kinerja serta perkiraan biaya penyelesaian 

proyek (Soeharto,1995) 

4. Schedule Variance (SV) dan Cost Variance (CV) 

Schedule Variance adalah untuk menghitung penyimpangan anatara BCWP 

dan BCWS. Jika hasil nilainya positif menunjukkan bahwa bagian-bagian 

pekerjaan proyek yang telah terlaksana lebih banyak dibandingkan yang 

terencana. Sebaliknya nilai negatif menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan yang 

buruk dikarenakan bagian-bagian pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dari 

jadwal yang direncanakan.  Cost Variance adalah melihat selisih nilai antara 
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pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan dengan biaya aktual. Jika hasil 

nilainya positif menunjukkan bahwa biaya lebih rendah dari anggaran, lalu bila 

hasil nilainya negative maka menunjukkan biaya lebih tinggi dari anggaran. Bila 

nilai hasilnya nol berarti pekerjaan terlaksana sesuai dengan biaya  

Rumus untuk Schedule Variance dan Cost Variance yaitu  

Varian Jadwal (SV)= EV – PV atau  SV = BCWP – BCWS             …(2.2) 

Varian Biaya (CV) = EV- AC atau CV = BCWP- ACWP  …(2.3) 

( Iman Soeharto, 1995) 

Kriteria untuk kedua indikator diatas baik itu SV (Schedule Varians) dan CV 

(Cost Varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperti tersebut di bawah ini :  

Tabel 2.1Analisa Varians Terpadu  

Varians jadwal 
SV=BCWP-BCWS 

Varians biaya 
CV=BCWP-ACWP 

Keterangan 

   

Positif Positif 

Pekerjaan terlaksana 
lebih cepat daripada 
jadwal dengan biaya 
lebih kecil daripada 

Anggaran 

Nol Positif 

Pekerjaan  terlaksana 

tepat  sesuai  jadwal 
dengan  biaya  lebih 
rendah dari pada 
anggaran 

Positif Nol 

Pekerjaan terlaksana 
sesuai anggaran dan 
selesai lebih cepat 

daripada jadwal 
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Varians jadwal 
SV=BCWP-BCWS 

Varians biaya 
CV=BCWP-ACWP 

Keterangan 

Nol Nol 
Pekerjaan terlaksana 

sesuai rencana 
 

Negatif Negatif 

Pekerjaan selesai 
terlambat dan menelan 

biaya lebih tinggi 
daripada anggaran 

Nol Negatif 

Pekerjaan terlaksana 
sesuai jadwal dengan 
menelan biaya diatas 

Anggaran 

Negatif Nol 
Pekerjaan selesai 

terlambat dan menelan 
biaya sesuai anggaran 

Positif Negatif 

Pekerjaan selesai lebih 
cepat dari pada rencana 

dengan menelan biaya di 
atas anggaran 

Negatif Positif 

Pekerjaan selesai 
terlambat dengan biaya 

lebih kecil dari pada 
anggaran 

 (Sumber : Iman Soeharto, 1995) 

 

2.6.2 Indeks Produktivitas dan Kinerja 

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, 

yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. 

 

Universitas Internasional Batam 
 
Romida Damanik, Analisis Manajemen Waktu Dengan Mengunakan Metode Earned Value (Studi Kasus: 
Pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository©2019 



26 
 

a) Indeks kinerja jadwal  (Schedule Performance Index=SPI) 

Indeks kinerja jadwal adalah perbandingan antara biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap biaya yang 

telah dikeluarkan menurut rencana dalam waktu tertentu (Soeharto, 

1995). Indeks kinerja jadwal dapat dihitung dengan rumus sebagai beriku 

Indeks kinerja jadwal (SPI) = BCWP / BCWS           …(2.4) 

(Iman Soeharto, 1995) 

b) Indeks kinerja biaya (Cost Performanced Index= CPI) 

Indeks kinerja biaya adalah perbandingan antara biaya menurut prestasi 

terhadap biaya yang telah dikeluarkan (Soeharto, 1995). Indeks kinerja 

biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Indeks kinerja biaya (CPI) = BCWP / ACWP             …(2.5) 

(Iman Soeharto, 1995) 

dengan kriteria indeks kinerja (Performance Index) :  

1. Indeks kinerja < 1, yang dimana pengeluaran lebih besar daripada anggaran 

atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang telah  direncanakan. Bila 

anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka ada sesuatu yang 

tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan.  

2. Indeks kinerja > 1, yang dimana kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik 

dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau 

jadwal lebih cepat dari rencana.  

3. Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 

penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat 

angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, 
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perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran 

yang justru tidak realistis.  

( Iman Soeharto, 1995) 

2.6.3 Proyeksi Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 

a) Perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETS) 

Biala dianggap kinerja jadwal pada pekerjaan tersisa tetap,seperti pada 

saat pelaporan,maka Estimation Temporary Schedule (ETS) adalah waktu 

pekerjaan tersisa dibagi indeks kinerja jadwal (Soeharto,1995),ETS dapat 

diperoleh dengan menggunakan persamaan 

      ETS = (Rencana– Waktu Palaporan) / SPI    …(2.6) 

( Iman Soeharto, 1995) 

b) Perkiraan Waktu Total Proyek (EAS) 

Estimation At Schedule (EAS) Yaitu jumlah waktu pelaksaan pekerjaan 

sampai pada saat pelaporan ditambahkan prakiraan yang  dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang tersisa (Soeharto,1995).EAS dapat diperoleh 

dengan menggunakan persamaan.  

EAS = Waktu Pelaporan + ETS     …(2.7) 

( Iman Soeharto, 1995) 

c) Prakiraan Biaya untuk Pekerjaan Tersisa (ETC) 

Estimation To  Cost (ETC) yaitu merupakan perkiraan biaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa (Soeharto).ETC dapat 

diperoleh dengan menggunakan persamaan. 
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ETC = (waktu rencana-waktu pelaporan)/CPI        …(2.8)   

( Iman Soeharto, 1995) 

d) Prakiraan Baiya Total Proyek (EAC) 

Estimation At Cost (EAC) yaitu jumlah pengeluaran sampai pada saat 

pelaporan ditambah biaya untuk pekerjaan sisa (Soeharto, 1995). EAC dapat 

diperoleh dengan mengunakan rumus:  

EAC = ACWP + ETC                              …(2.9) 

( Iman Soeharto, 1995) 

Dari nilai perkiraan biaya total proyek (EAC) dapat diperoleh perkiraan 

selisih antara biaya rencana penyelesaian proyek (BAC) dengan biaya 

penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dipakai (EAC). 

VAC = BAC – EAC                               ...(2.10) 

( Iman Soeharto, 1995) 

Dimana:   

ETC  (Estimate To Completion)                               =Prakiraan Biaya Untuk  

                                                                                    Perkerjaan Tersisa 

ETS (Estimate To Schedule)                                    =Prakiraan Waktu  Untuk  

                                                                                     Pekerjaan Tersisa 

EAC (Estimate At Completion)                                 =Prakiraan Total Biaya 

                                                                                     Proyek  

EAS (Estimate At Schedule)                                     =Prakiraan Total Waktu  

                                                                                      Proyek 

BAC (Budgeted At Completion)                               =Anggaran Biaya Proyek 
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        Keseluruhan 

SPI (Shedule Performance Index)                             = Indek Kinerja Jadwal 

CPI (Cost  Performance Index)                                = Indeks Kinerja Biaya 

ACWP (Actual Cost of Work Performanced)          = Biaya Aktual 

BCWP (Budgeted Cost of Work Performanced) =Analisa Jumlah Biaya yang 

Dikeluarkan 

BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)        =Analisa Jumlah Biaya yang 

Direncanakan  

VAC ( Variance At Completion)                                =Selisih antara biaya rencana 

                                                                                       penyelesaian proyek (BAC) 

                                                                                      dengan biaya penyelesaian 

                                                                                      proyek  

2.7 Keterlambatan Proyek  

2.7.1 Teori Delay  

Menurut Callahan et al (1992) keterlambatan (delay) adalah apabila suatu 

aktivitas atau kegiatan proyek konstruksi yang mengalami penambahan waktu 

atau tidak diselenggarakan sesuai rencana yang diharapkan. Keterlambatan proyek 

dapat didefinisikan dengan jelas melalui schedule. Dengan melihat schedule 

akibat keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan 

diharapkan dapat segera diantisipasi. 

2.7.2 Penyebab Keterlambatan 

Apabila terjadi penundaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi pelaksana 

proyek harus mampu meneliti dan mengidentifikasi faktor – faktor yang 
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mempengaruhi tersebut. Penundaan yang terjadi harus diminimalisasi sedini 

mungkin dan dapat mengetahui tipe – tipe penundaan (delay) yang terjadi. 

Keterlambatan proyek konstruksi disebabkan oleh beberapa faktor internal 

dan faktor eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Keterlambatan akibat kesalahan kontraktor 

a. Keterlambatan memulai pelaksanaan proyek.  

b. Pekerja dan pelaksana kurang berpengalaman.  

c. Mandor yang kurang efektif.  

d. Terlambatnya mendatangkan peralatan.  

e. Rencana kerja yang kurang baik.  

2. Keterlambatan akibat kesalahan pemilik proyek. 

a. Terlambatnya angsuran pembayaran oleh kontraktor.  

b. Terlambatnya penyediaan lahan.  

c. Mengadakan perubahan pekerjaan yang besar.  

3. Keterlambatan yang diakibatkan faktor eksternal.  

a. Akibat kerusakan seperti kebakaran yang bukan kesalahan kontraktor, 

konsultan, atau pemilik proyek.  

b. Akibat bencana alam atau perang.  

c. Perubahan moneter. 

2.7.3 Dampak Keterlambatan Proyek 

Pada dasarnya kegiatan proyek konstruksi bertujuan untuk membangun 

searana dan prasarana untuk dapat digunakan dan dikelola sebaga kebutuhan 

pokok manusia. Namun pada pelaksanaannya pada tahap pembanganunan sering 

ditemukan berbagai macam kendala dan masalah yang tidak diprediksi 
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sebelumnya. Kendala dan masalah tersebut akan mengakibatkan keterlambatan 

pada kegiatan konstruksi. Keterlambatan proyek akan sangan mengakibatkan 

kerugian pada banyak pihak. Pihak yang akan menerima dampak keterlambatan 

adalah pihak pemilik proyek, konsultan, kontraktor. 

1. Pihak pemilik proyek Keterlambatan yang terjadi akan sangat merugikan 

pemilik proyek karena akan mengurangi penghasilan pada bangunan yang akan 

dibuat. Bangunan yang seharusnya sudah dapat digunakan atau disewakan 

sesuai perencanaan pemilik proyek namun belum bisa digunakan karena 

proyek masih dalam tahap pembangunan. Jika pemilik proyek adalah proyek 

pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit tentunya 

akan merugikan program pelayanan kesehatan yang telah disusun. 

2. Pihak konsultan. Dampak dari keterlambatan proyek yaitu konsultan yang 

akan mengalami kerugian waktu, serta akan terlambat dalam mengerjakan 

proyek yang lainnya. Sehingga jadwal yang sudah disusun untuk proyek yang 

lain juga akan mengalami keterlambatan. 

3. Pihak kontraktor Proyek yang mengalami keterlambatan akan 

mengakibatkan overhead, karena bertambah waktu pelaksanaan proyek. Biaya 

overhead meliputi biaya untuk perusahaan secara keseluruhan, terlepas dari ada 

tidaknya kontrak yang sedang dijalan 
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