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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pendahuluan 

Proyek MIGAS, terutama proyek pembangunan STP Buoy adalah  sesuatu 

yang baru di dalam dunia oil dan gas industri. Sejalan dengan tantangan tersebut 

timbul persaingan yang ketat, dalam hal ini mendorong perusahaan / fabricator 

untuk mencari dan menggunakan cara-cara pengelolaan, metode, serta teknik yang 

paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar benar efektif dan efisien. 

Adapun pengertian manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anngota serta sumber 

daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah 

ditentukan. Yang dimaksud dengan proses adalah mengerjakan sesuatu dengan 

pendekatan tenaga, keahlian, peralatan, dana dan informasi (Soeharto, 1999) 

Sedangkan pengertian manajemen proyek muncul dikarenakan 

penggunaan manajemen itu sendiri yang telah berhasil mengelola kegiatan 

operasional rutin dengan lingkungan yang stabil, dirasakan kurang mampu dan 

tidak cukup efisien untuk mengelola kegiaan proyek konstruksi yag sejatinya 

penuh dengan dinamika dan perubahan cepat, sehingga hasilnya pun tidak bisa 

optimal. 

Sehubungan dengan itu, dilihat dari wawasan manajemen berdasarkan 

fungsi dan digabungkan dengan pendekatan system, maka yang dimaksud dengan 

manajemen proyek yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 
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mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek 

yang telah ditentukan, serta menggunakan pendekatan system dan hiraki (arus 

kegiatan) vertical dan horizontal (Kerzner, 1982) 

Manajemen proyek sendiri terbagi menjadi bagian-bagian ilmu yaitu 

project scope management, project time management, project cost management, 

project quality management, project human resources management, project 

communications management, project risk management, project procurement 

management dan project integration management (Project Management Institute, 

1996).  

 

2.2 Aspek-Aspek Manajemen Waktu 

Dasar yang dipakai pada system manajemen waktu yaitu perencanaan kerja 

dan penjadwalan yang selaras dengan durasi proyek yang sudah ditetapkan. 

Dalam hal ini penjadwalan digunakan untuk mengontrol aktivitas proyek setiap 

harinya. Adapun aspek-aspek manajemen waktu yaitu menentukan penjadwalan 

proyek, mengukur dan membuat laporan dari kemajuan proyek, membandingkan 

penjadwalan dengan kemajuan proyek sebenarnya di lapangan, menentukan akibat 

yang ditimbulakn oleh perbandingan jadwal dengan kemajuan di lapangan pada 

akhir penyelsaian proyek, merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat 

tersebut, yang terakhir memperbarui kembali penjadwalan proyek (Clough dan 

Scars, 1991). Sedang aspek-aspek manajemen waktu itu sendiri merupakan proses 

yang saling berurutan satu dengan yang lainnya. 



Menentukan Penjadwalan Proyek 

Mengukur dan membuat laporan kemajuan 

Membandingkan kemajuan dilapangan dengan 

Menentukan akibat yang ditimbulkan pada akhir 

Merencanakan penganganan untuk mengatasi akibat 

Memperbaruhi penjadwalan proyek 
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5. Merekam kemajuan atau perkembangan pelaksanaan proyek 

6. Mengetahui bila terjadi keterlambatan atau kemunduran waktu 

pelaksanaan. 

2.4  Planning 

Planning biasanya dilakukan dengan cara memilih atau mengidentifikasi 

aktivitas-aktivitas kegiatan yang ada didalam sebuah proyek, dengan mendata 

seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.  

2.5  Penyusunan Urutan Aktivitas 

Penyusuanan urutan kerja proyek yang dimaksud disini adalah penentuan 

urutan aktivitas kerja untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Dalam urutan ini 

menggambarkan hubungan antar berbagai aktivitas yang ada. 

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun urutan aktivitas adalah:  

(Hamilton, 1997) 

1. Predecessor, yaitu aktivitas sebelum atau yang mendahului 

aktivitas yang bersangkutan. 

2. Successor, yaitu semua aktivitas sesudah atau yang terjadi 

setelah aktivitas yang bersangkutan. 

3. Concurrent, yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat terjadi atau 

berlangsung bersamaan dengan aktivitas yang bersangkutan. 

 

 



11 
 

 
 

2.6  WBS (Work Breakdown Structure) Aktivitas Proyek 

Work Breakdown Structure (WBS) digunakan untuk memudahkan 

perencanaan dan penjadwalan suatu proyek dengan membagi scope pekerjaan 

menjadi scope yang lebih detail dan dapat mengetahui kegiatan yang berada 

didalam proyek lebih mendalam atau lebih detail sehingga dapat membantu kita 

untuk melakukan perkiraan waktu penyelesaian proyek. 

2.7  Pengendalian Proyek  

Pengendalian menurut R.J Mockler sebagaimana dikutip Soeharto 

(1999:228) adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standard yang sesuai 

dengan sasaran perencanaan, merancang system infomasi, membandingkan 

pelaksanaan dengan standar menganalisa kemungkinan adanya penyimpangan 

antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang 

diperlukan agar sumber daya digunakan efektif dan efisien dalam rangka 

mencapai sasaran.  

Proses pengendalian berjalan sepanjang daur hidup proyek guna 

mewujudkan performa yang baik di dalam setiap tahap. Perencanaan dibuat 

sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan. Bahan acuan tersebut 

selanjutnya akan menjadi standar pelaksanaan pada proyek yang bersangkutan, 

meliputi spesifikasi teknik, jadwal, dan anggaran. Maka untuk dapat melakukan 

pengendalian perlu adanya perencanaan. Dalam pengendalian proyek dikenal 

beberapa alat untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, diantaranya 

adalah Konsep Earned Value (EV) dan Critical Path Method (CPM). 
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menunjukan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah selesai sesuai dengan target 

rencana. Sebaliknya konsep earned value memberikan dimensi yang ketiga selain 

biaya actual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah besarnya 

pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut earned value/percent 

completed. 

Konsep Earned Value dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang 

mengintegrasikan antara aspek biaya dan aspek waktu.Tiga elemen dasar yang 

menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned 

value yaitu : 

1. Planed Value (PV) atau Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS)  

Menunjukan anggaran untuk suatu paket pekerjaan, yang disusun dan 

dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. PV di dapat dari perpaduan antara 

biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana setiap elemen pekerjaan telah 

diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan pekerjaan.  

2. Actual Cost (AC) atau Actual Cost of Work Performed (ACWP)  

Jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan. AC dapat 

diperoleh dari data-data akutansi atau keuangan proyek.  

3. Earned Value (EV) atau Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 

Nilai pekerjaan yang telah selesai terhadap anggaran yang disediakan 

untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.  

Nilai hasil di dapat dari (% penyelesaian) x (anggaran) 
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Berdasarkan grafik tersebut dapat digambarkan 4 (empat) kondisi progress 

proyek pada periode tertentu: 

 

a. Kondisi 1 (satu), BCWP < BCWS menujukan proyek mengalami 

penyimpangan waktu (schedule overrun) dan ACWP < BCWP 

menunjukan AC < EV berarti tidak terjadi penyimpangan biaya (Cost 

Underrun). 

b. Kondisi 2 (dua), BCWP < BCWS menujukan proyek mengalami 

penyimpangan waktu (schedule overrun) dan juga terjadi 

penyimpangan biaya (Cost overrun) dikarenakan nilai dari ACWP > 

BCWP. 

c. Kondisi 3 (tiga), menunjukan nilai dari ACWP > BCWP atau 

menggambarkan AC > EV, sehingga dapat dikatakan telah tejadi 

penyimpangan biaya (cost overrun). Selain itu terjadi percepatan 

rencana anggaran biaya disebabkan nilai BCWP > BCWS (schedule 

underrun). 

d. Kondisi 4 (empat), menunjukan percepatan dari jadwal yang ada 

(schedule underrun) dan penghematan biaya (cost underrun) bersama 

sama dengan nilai BCWP > BCWS dan ACWP < BCWS < BCWP. 

Kondisi ini menggambarkan nilai hasil yang baik (earned value) 

dikarenakan nilai dari BCWP > BCWS >ACWP.  

 



16 
 

 
 

2.9  Analisa Varian 

Analisa Varian yang digunakan pada metode ini merujuk pada 

Analisa Varian Terpadu oleh Soeharto (1995, hal. 273) dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 1. Analisa Varian Terpadu 

SV CV Keterangan 

Positif Positif Pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari 
anggaran 

Nol Positif Pekerjaan sesuai jadwal dan biaya lebih kecil dari anggaran 

Positif Nol Pekerjaan lebih cepat dan biaya sesuai anggaran 

Nol Nol Pekerjaan sesuai jadwal dan anggaran 

Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan biaya lebih tinggi dari 
anggaran 

Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan biaya lebih tinggi 
dari anggaran 

Negatif Nol Pekerjaaan selesai terlambat dan biaya sesuai anggaran 

Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat dengan biaya diatas anggaran 

(Sumber: Soeharto, 1995)    

Lebih lanjut mengenai perhitungan nilai Schedule Variance dan 

Cost Variance adalah sebagai berrikut : 

a. CV (Cost variants / Varian Biaya) 

Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah 

menyelesaikan paket- paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi 

selama pelaksanaan proyek.  

Nilai positif dari CV mengindikasikan bahwa item pekerjaan 

tersebut memberikan keuntungan pada periode waktu yang ditinjau. 



17 
 

 
 

Sedangkan, jika nilai CV negative menunjukan bahwa item pekerjaan 

tersebut adalah merugi. (Widiasanti & Lenggogeni, 2013). 

Contoh: Cost Varian pada minggu ke 5 pada proyek ini adalah 

negative (USD 16,360) didapat dari EV (109,497.69) – AC 

(125,857.89) berarti proyek ini mengalami kerugian. 

 

CV=EV-AC……………………………………………….…………..(1) 

Keterangan:   CV = Cost Variance 

EV = Earned Value 

AC = Actual Cost 

 

b. SV (Schedule variance / Varian Jadwal) 

Schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara 

PV dengan EV. 

Nilai positive dari SV mengindikasikan bahwa pada periode waktu 

tersebut, bagian pekerjaan yang diselesaikan, lebih banyak daripada 

rencana. Dengan kata lain, item pekerjaan diselesaikan lebih cepat 

daripada rencana (Widiasanti & Lenggogeni, 2013). 

 

SV=EV-PV………………………………………………………….. (2) 

Keterangan:   CV = Cost Variance 

EV = Earned Value 

AC = Actual Cost 
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 2.10  Analisa Indeks Performasi 

Analisa ini berpatokan pada Analisa Indeks Performansi oleh 

Soeharto (1995, hal. 273) sebagai berikut : 

Tabel 2. Analisa Indeks Performansi 

Indeks Nilai Keterangan 

CPI 

>1 AC yang dikeluarkan lebih kecil dari nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 

<1 AC yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 

=1 AC yang dikeluarkan sama dengan nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 

SPI 
>1 Kinerja Proyek lebih cepat dari jadwal rencana 

<1 Kinerja Proyek lebih lambat dari jadwal rencana 

=1 Kinerja Proyek sama dengan jadwal rencana 

(Sumber: Soeharto, 1995) 

 

a. Cost Performance Index (CPI) - Indeks kinerja biaya 

Perbandingan antara nilai yang diterima dari penyelesaian 

pekerjaan secara fisik (EV) dengan biaya actual (AC) yang dikeluarkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Nilai CPI ini menunjukan bobot nilai yang diperoleh (relative 

terhadap nilai proyek keseluruhan) terhadap biaya yang dikeluarkan. 

CPI > 1 menunjukan kinerja yang buruk, karena biaya yang 

dikeluarkan (AC) lebih besar dibandingkan dengan nilai yang di dapat 

(EV) dengan kata lain terjdai pemborosan di dalam pelaksanaan 

proyek tersebut.  Berikut rumus untuk menghitung CPI: 
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CPI=EV/AC…………………………………..…………………….. (3) 

Keterangan:   EV = Earned Value 

AC = Actual Cost 

b. Schedule Performance Index (SPI) - Indeks kinerja jadwal 

Perbandingan antara penyelesaian pekerjaan fisik dilapangan yang 

telah diselesaikan (EV) dengan rencana pekerjaan (PV) pada periode 

waktu tertentu.  

Nilai SPI menunjukan seberapa besar pekerjaan mampu 

diselesaikan (relative terhadap proyek keseluruhan) terhadap suatu 

pekerjaan yang di rencanakan. Nilai SPI > 1 menunjukan bahwa 

pekerjaan tidak sesuai yang telah direncankan, karena tidak mampu 

melampaui target yang telah ditentukan. Berikut rumus untuk 

menghitung SPI: 

SPI=EV/PV………………………………………………………….. (4) 

Keterangan:   EV = Earned Value 

PV = Planed Value 

2.11  Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek 

1. Estimate to Complete (ETC) 

ETC merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan sisa pada minggu 

yang ditinjau, dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan 

tetap sama sampai dengan akhir proyek.  
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Menurut Soeharto (1995, hal. 280), perkiraan tersebut dapat diekstrapolasi 

dengan beberapa cara: 

1. Pekerjaan sisa membutuhkan biaya sebesar anggaran 

2. Kinerja sama besar sampai akhir proyek 

3. Campuran 

Pendekatan yang digunakan menggabungkan kedua cara tersebut. 

Bila persentase pekerjaan di bawah 50% menggunakan rumus: 

ETC = (Anggaran - EV)..................................................................(5) 

Keterangan :  ETC = Estimate to Complete 

EV = Earned Value 

Bila persentase pekerjaan di atas 50% menggunakan rumus: 

ETC = (Anggaran total – EV) / CPI………………………..………….(6) 

Keterangan :  ETC  = Estimate To Complete  

EV  = Earned Value  

CPI  = Cost Performance Index 

2.  Estimate at Completion (EAC) 

EAC merupakan perkiraan dari biaya total keseluruhan biaya yang 

telah dikeluarkan sejak dimulainya pekerjaan sampai pada akhir 

penyelesaian proyek yang diperoleh dari biaya aktual ditambah dengan 

ETC. Pada akhir minggu pelaksanaan proyek nilai ETC sama dengan AC 

yang terjadi pada minggu tersebut. Berikut persamaan untuk menghitung 

nialai EAC : 
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EAC = AC + ETC…………………………..………………………….(7) 

Keterangan :  EAC  = Estimate At Completion  

AC  = Actual Cost  

ETC  = Estimate To Complete  

Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi 

secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. 

Perhitungan EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan cepat 

penggunaannya. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara 

statistik dengan memperhitungkan efektifitas penggunaan biaya (CPI) dan 

kinerja pekerjaan terhadap rencana (SPI).  

Dari nilai EAC dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya 

rencana penyelesaian proyek (Budget At Completion/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. Melalui nilai CPI dan SPI dapat dilakukan perbandingan 

antara kinerja proyek satu dengan lainnya. Selain itu nilai SPI dan CPI 

memberikan perbandingan relatif terhadap PV yang menjadi dasar 

penilaian status proyek dari segi biaya dan waktu. 

3. Time Estimated (TE) 

TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi yang 

digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian adalah 
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kecenderungan kinerja proyek akan tetap seperti saat peninjauan. Berikut 

rumus untuk menentukan nilai TE : 

TE = ATE + OD-(ATE x SPI) / SPI………………………………….(8) 

Keterangan : 

TE (Time Estimated) : Perkiraan waktu penyelesaian Proyek (minggu). 

ATE (Actual Time Expended) : Waktu yang telah ditempuh (minggu). 

OD (Original Duration) : Waktu yang direncanakan (minggu). 

 

2.12  Metode Critical Path Method (CPM) 

Menurut Soeharto (1999) CPM atau metode jalur kritis yaitu jalur 

yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total 

jumlah waktu terlma dan menunjukan kurun waktu penyelesaian proyek 

tercepat. Jadi, jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari 

kegiatan pertama sampai pada kegiatan akhir proyek. 

Kegunaan jalur kritis tersebut untuk mengetahui kegiatan yang 

memiliki kepekaan sangat tinggi atas keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan, atau disebut juga kegiatan kritis. Apabila kegiatan 

keterlambatan proyek maka akan memperlambat penyelesaian proyek 

secara keseluruhan meskipun kegiatan lain tidak mengalami 

keterlambatan. (Yamit, 2000:301). 

Dengan demikian waktu yang diperlukan untuk penyelesaian jalur 

krits adalah sama dengan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. 



NE 
EE 

LE D 

A A : Kegiatan 

D : Durasi Kegiatan 
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1. EET (Earliest Event Time) adalah waktu/kegiatan paling awal yang 

mungkin terjadi 

2. LET (Latest Event Time) adalah saat kejadian paling lambat yang boleh 

terjadi 

3. NE (Number of Event) adalah nomer peristiwa. 

Keuntungan menggunakan CPM yaitu (Schexnayder and Clifford, 

2004): 

1. Untuk bebrapa tahap manajemen proyek model ini sangat bermanfaat, 

khususnya untuk penjadwalan dan control dalam proyek beasr. 

2. Secara matematis tidak rumit dan memberi konsep secara detail. 

3. Grafik dengan menggunakan gejala memberikan presepsi keterkaitsn antar 

kegiatan proyek secara cepat. 

4. Analisa jalur kritis dan total float bisa digunakan untuk menandai kegiatan 

yang memerlukan pengamatan secara intens. 

5. Bisa digunakan untuk beraneka ragam jenis proyek 

6. Bisa digunakan untuk memonitor jadwal dan juga biaya. 

Ada 2 metode diagram dari CPM yaitu Activity On Arrow (AOA) 

dan Activity On Node (AON). Didalam penentuan waktu ke dua metode 

tersebut terdapat forward pass yang terdiri dari ES (Early Start) dan EF 

(Early Finish) dan Backward Pass yang terdiri dari LS (Latest Start) dan 

LF (Latest Finish). Aktivitas box AON dapat dilihat pada tabel dibawah. 

(Hamilton, 1997) 
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Tabel 3  -  Aktivitas Box AON 

ES DUR EF 

Activity 

LS TF LF 
         

    .Float adalah jangka waktu yang merupakan ukuran batas 

toleransi keterlambatan suatu aktivitas yang non kritis. Float dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Float = LS – EA 

Float = LF – EF 

Total Float adalah jumlah total waktu yang dimiliki oleh suatu 

aktivitas yang dapat ditunda (aktivitas non critical) tanpa mempengaruhi 

durasi proyek secara keseluruhan. 

 

2.13  Hubungan Antara Biaya dan Waktu 

Biaya total proyek sama dengan jumlah biaya langsung ditambah 

biaya tidak langsung. Biaya total proyek sangat tergantung terhadap waktu 

penyelesaian proyek, semakin lama proyek selesai makan biaya yang 

dikeluarkan akan semakin besar. Hubungan antara biaya dengan waktu 

dapat dilihat pada gambar 2.4 Titik A mnunjukkan titik normal, sedangkan 

titik B adalah titik dipersingkat. Garis yang menghubungkan antara titik 

Adan titik B disebut kurva waktu-biaya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. 4. Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu 

kegiatan. (Sumber: Soeharto, 1997) 

Dari gambar 2.4 terlihat bahwa semakin bertambah jumlah jam 

kerja lembur maka akan semakin cepat waktu penyelesaian proyek, akan  

tetapi biaya tambahan yang harus dikeluarkan juga semakin besar. 

2.14 Kendala-kendala Pelaksanaan Manajemen Proyek 

Dalam kenyataan dilapangan, pelaksanaan manajemen 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: 

1. Kesulitan untuk mendapatkan suplier dan sub-kontraktor yang commits 

dengan schedule yang sudah dibuat bersama 
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2. Kesulitan untuk mendapatkan pengawas yang commits dengan schedule 

yang sudah dibuat bersama. 

3. Desain yang belum selesai dan perubahan desain 

4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana di lapangan 

5. Keterlambatan pembayaran dari owner kepada kontraktor 

6. Kekurangan material dan peralatan 

7. Perubahan cuaca yang tidak bisa diduga 

8. Tidak adanya pekerjaan khusus untuk melakukan measure dilapangan 

9. Kurang adanya kesadaran pekerja untuk mencatat setiap pekerjaan yang 

sudah dilakukan. 

10. Kurangnya koordinasi atau pengawasan antara pengawas dengan pekerja 

11. Kurangnya komunikasi antara pelaksana monitoring di lapangan dengan 

pembuat schedule. 

12. Ketidak akuratan informasi yang di dapat dari monitoring. 

13. Diperlukan biaya yang besar untuk memperkerjakan tenaga kerja khusus 

untuk melakukan monitoring dilapangan. 

14. Kurangnya sumber daya (tenaga ahli) yang mampu menganalitis keadaan 

proyek 

15. Pemahaan tentang komputer yang kurang baik dalam menjalankan sebuah 

software. 
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2.15  Penelitian Terdahulu 

1. Messah Yunita A, dkk, 2013. Judul Penelitian Pengendalian waktu dan 

biaya pekerjaan konstruksi sebagai dampak dari perubahan desain.  

Tujuan Penelitian menggambarkan pengendalian terhadap pengaruh 

perubahan desain yang memberikan dampak pada waktu dan biaya 

pekerjaan konstruksi yang mempengaruhi kinerja dari pekerjaan 

konstruksi Embung Irigasi Oenaem.  

Metode Penelitian Earned Value Analysis (EVA) dan diintegrasikan 

metode pemendekan durasi jalur kritis (Crashing Duration) pada Critical 

Path Methode (CPM) menggunakan penerapan kerja lembur sebagai 

alternatif pengendalinya.  

Variabel ; Planed Value (PV) atau Budgeted Cost of Work Schedule 

(BCWS),  Actual Cost (AC) atau Actual Cost of Work Performed 

(ACWP), Earned Value (EV) atau Budgeted Cost of Work Performed 

(BCWP).  

Kesimpulan Kinerja pekerjaan berjalan buruk karena tidak sesuai jadwal 

(terlambat) dan biaya pun lebih tinggi dari nilai kontrak. Hal ini 

ditunjukkan pada minggu ke-18 sampai dengan minggu ke-30, CPI dan 

SPI <1 berarti bahwa AC > EV dan proyek berjalan lebih lambat dari pada 

target yang direncanakan (PV). 

2. Wijaya Giri, DKK, 2011. Judul Penelitian Studi Kasus Penjadwalan 

Proyek Rumah Toko X Menggunakan Microsoft Project 2010. 
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Tujuan Penelitian untuk mempermudah dalam pelaksanaan dilapangan dan 

pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan. 

Metode Penelitian dengan menggunakan CPM dan Microsoft Project 2010 

Variabel ; CPM, Bar Chart. 

Kesimpulan Lintasan kritis yang diperoleh dari Microsoft project 2010 

yang terjadi bersamaan droup 1 dan group 2 terjadi pada hari ke 39 dari 

start awal perencanaan dan group 2 dan group 3 terjadi pada hari ke 104 

dari start awal perencanaan. 

3. Sugiyarto, dkk,2013. Judul Penelitian Analisis network planning dengan 

CPM (critical path method) dalam rangka efisiensi waktu dan biaya 

proyek.  

Tujuan Penelitian untuk menentukan waktu dan biaya proyek serta 

mengetahui kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan kritis. 

Metode Penelitian Metode CPM, metode yang berorientasi pada waktu 

yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat 

diterministik/pasti. Menurut Srivastava (1995:663). 

Variabel ; Jalur Kritis, Efisiensi Waktu dan Biaya, Diagram Network, 

Hubungan Antar Simbol dan Urutan Kegiatan, Tenggang Waktu Kegiatan. 

Kesimpulan Hasil perhitungan dengan metode CPM menghemat waktu 15 

hari dan menghemat biaya Rp. 22.215.00,00. 

4. Lumbanbatu K, dkk, 2011. Judul Penelitian Analisis percepatan waktu 

proyek dengan tambahan biaya yang optimum. 
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Tujuan Penelitian untuk mengetahui jumlah waktu yang dapat dipercepat 

dan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Pada proyek Pembangunan 

Gedung Sekolah Yayasan Pelita Bangsa yang berlokasi di Jl.Iskandar 

Muda Medan dipilih sebagai tempat studi penelitian karena mengalami 

keterlambatan pekerjaan. 

Metode Penelitian mengumpulkan data-data yang diperlukan dari proyek 

yang akan dilakukan sebagai tempat penelitian yaitu berupa Kurva S dan 

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Critical Path Method (CPM). 

Variabel ; Jalur Kritis, Efisiensi Waktu dan Biaya, Diagram Network, 

Hubungan Antar Simbol dan Urutan Kegiatan, Tenggang Waktu Kegiatan, 

RAB.  

Kesimpulan : 

Dengan menambah 1 jam penambahan jam kerja maka dapat mempercepat 

waktu sebanyak 16 hari dengan tambahan biaya sebesar Rp. 41,624,455.42 

dan Cost Slope sebesar Rp. 1,892,020.68 per hari. 

Dengan menambah 2 jam penambahan jam kerja maka dapat mempercepat 

waktu sebanyak 33 hari dengan biaya tambahan sebesar Rp. 

121,081,991.46 dan nilai Cost Slope sebesar Rp. 3,363,388.64 per hari. 

5. Bakhtiyar A, dkk,2012. Judul Penelitian Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi pembangunan gedung di 

kota lamongan. 
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Tujuan Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan 

terjadinya keterlambatan proyek dan intensitas terjadinya, menilai tingkat 

kepentingan serta mengetahui tingkatan faktor-faktor penyebab 

keterlambatan proyek konstruksi di kota Lamongan. 

Metode Penelitian Data Primer dan data Sekunder Obyek Penelitian dan 

Responden.  

Variabel; Variabel dependen, Variabel independen, Aspek Perencanaan 

dan Penjadwalan Pekerjaan, Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan, 

Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi,  Aspek 

Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya, Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan 

Evaluasi Pekerjaan, Aspek Force Majeure. 

Kesimpulan: 

Menurut Responden Kontraktor , indikator Gambar/spesifikasi rencana 

yang salah/tidak lengkap (X2.1) dari variable Aspek Lingkup dan 

Dokumen Perkerjaan (X2) paling menentukan keterlambatan dengan 

tingkat Kesetujuan 92% (kriteria tingkat kesetujuan sangat tinggi). 

Menurut Responden Pemilik Pekerjaan, indikator Mobilisasi sumber daya 

(bahan,alat,tenaga kerja) yang lambat (X4.a) dari variable Aspek 

Kesepian/Penyiapan Sumber Daya (X4) paling menentukan keterlambatan 

dengan tingkat kesetujuan 95% (kriteria tingkat kesetujuan sangat tinggi). 

6. Frederika A, 2010. Judul Penelitian Analisis percepatan pelaksanaan 

dengan menambah jam kerja optimum pada proyek konstruksi.  
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Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah dengan penambahan jam kerja 

optimum pada proyek konstruksi. 

Metode Penelitian Pengenalan Proyek Konstruksi, Network Planning & 

CPM 

Variabel ; Jalur Kritis, Efisiensi Waktu dan Biaya, Diagram Network, 

Produktivitas jam lembur. 

Kesimpulan:  

Biaya optimum didapat pada penambahan satu jam kerja, dengan 

pengurangan biaya sebesar Rp784.104,16 dari biaya total normal.  

Waktu optimum didapat pada penambahan dua jam kerja, dengan 

pengurangan waktu selama 14 hari dari waktu normal 284 hari menjadi 

270 hari. 

7. Kareth M, 2012. Judul Penelitian Analisis optimalisasi waktu dan biaya 

dengan program primavera 6.0. 

Tujuan Penelitian Meng-optimalisasi durasi proyek dengan pengeluaran 

biaya seminimal mungkin. 

Metode Penelitian studi literatur dan studi lapangan. 

Variabel Komponen Waktu, Komponen Biaya, Hubungan Biaya Terhadap 

Waktu Pelaksanaan Proyek. 

Kesimpulan pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi perlu dilakukan 

perencanaan dan pengendalian yang tepat sehingga dapat mempercepat 
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waktu pelaksanaan proyek dengan penambahan biaya yang seminim 

mungkin. 

8. Sudarsana K, 2008. Judul Penelitian Pengendalian biaya dan jadual 

terpadu pada proyek konstruksi. 

Tujuan Penelitian untuk dilakukan agar tujuan pelaksanaan proyek dengan 

sumberdaya terbatas ini tercapai. 

Metode Penelitian Earned Value, Analisis Varians, Varians dengan Grafik 

“S”, Kombinasi Bagan Balok dan Grafik “S”. 

Variabel ; Biaya Aktual, Jadual Anggaran, Varian biaya. 

Kesimpulan Kinerja pelaksanaan proyek pada hari ke-91 dari aspek biaya 

menunjukan pelaksanaan proyek ini memproleh keuntungan, hal ini 

ditunjukkan dari indikator Cost Varian bernilai positif. 

9. Labombang Mastura, 2011. Judul Penelitian Manajemen resiko dalam 

proyek konstruksi.  

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang manajemen risiko pada 

proyek konstruksi. Untuk mengenali risiko dalam sebuah proyek dan 

mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya, 

dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada 

(Wideman, 1992). 

Metode Penelitian studi literatur tentang manajemen risiko pada proyek 

konstruksi dengan mengacu kepada teori-teori yang relevan. 



34 
 

 
 

Variabel ; Timbulnya inflasi, Kondisi tanah yang tidak terduga, 

Keterlambatan material, Detail desain yang salah, seperti ukuran yang 

salah dari gambar yang dibuat oleh arsitek, Kontraktor utama tidak mampu 

membayar/bangkrut. 

Kesimpulan Melakukan tindakan penanganan yang dilakukan terhadap 

risiko yang mungkin terjadi (respon risiko) dengan cara : menahan risiko 

(risk retention), mengurangi risiko (risk reduction), mengalihkan risiko 

(risk transfer), menghindari risiko (risk avoidance). 

 

 

 

 


