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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Pelaksanaan kegiatan proyek di lapangan sering tidak sesuai dengan 

perencanaan awal, sehingga banyak terjadi penyimpangan baik waktu maupun 

biaya. Hal ini merupakan suatu permasalahan di dalam proyek yang tidak dapat 

dibiarkan karena keberhasilan suatu proyek akan tergantung pada ketepatan waktu 

dan biaya yang dikelola oleh proyek tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 

monitoring terhadap kinerja proyek agar pencapaian prestasi proyek dapat terukur 

hingga pengerjaan proyek selesai. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

memonitoring kinerja waktu dan biaya proyek adalah dengan metode konsep nilai 

hasil (earned value concept), yang mana dengan metode ini pengendalian 

terhadap proyek dapat dilakukan dengan baik. 

Metode Nilai Hasil (Eaned Value concept) adalah suatu metode 

pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek 

secara terpadu. 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). 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik maka perlu dilakukan 

tinjauan pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sejenis yang telah 

dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Penelitian Yomelda dan Utomo (2015) dengan judul Analisa Earned 

Value pada Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa dan Resort Bogor 

penelitian yang di ambil oleh Yomelda dan Christiono Utomo berjudul 

"Analisa Earned Value pada Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa dan Resort 
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Bogor". Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kinerja biaya dan waktu 

pada proyek Pembangunan Vimala Hills Villa & Resort pada saat peninjauan, 

Mengetahui prakiraan biaya akhir proyek dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek bila kondisi pelaksanaan proyek tetap seperti pada saat 

peninjauan dan Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemajuan atau 

keterlambatan pelaksanaan proyek. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Pada akhir peninjauan yaitu pada minggu ke-86, nilai kinerja jadwal 

proyek (SPI) sebesar 0.58281. Hal ini menunjukan bahwa proyek 

mengalami keterlambatan sebesar 25,19% dari rencana awal proyek 

yang direncanakan sebesar 60,38% dengan realisasi sebesar 35,19%. 

Berdasarkan hasil analisa biaya, nilai CPI sebesar 0.92373 yang 

menunjukan bahwa biaya yang telah dikeluarkan melebihi biaya yang 

direncanakan. 

b. Pada akhir masa peninjauan didapatkan estimasi biaya akhir proyek 

sebesar Rp 1,084,729,729,992.90. Bila kecenderungan kondisi kinerja 

proyek 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. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek hingga akhir 

peninjauan antara lain Tenaga kerja kontraktor pelaksana yang 

kurang, keterlambatan material datang, terjadi kesalahan pekerjaan 

sehingga pekerjaan harus diperbaiki dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

 

2. Penelitian Meliasari (2011) dengan judul Earned Value Analysis 

Terhadap Biaya dan Waktu Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai) 
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penelitian yang di ambil oleh Meliasari berjudul " Earned Value Analysis 

Terhadap Biaya dan Waktu Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai)". Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan gambaran mengenai sistem pengendalian biaya dan 

waktu dengan Earned Value Analysis pada proyek konstruksi, memberikan 

gambaran mengenai perbedaan antara Metode Kurva S dan Metode Nilai Hasil 

(Earned Value), dimana pada Metode Nilai Hasil (Earned Value) memberikan 

indikator ketiga selain biaya rencana dan biaya aktual. Indikator ketiga ini adalah 

besarnya pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut earned 

value/percent complete, Serta untuk mengetahui perkiraan biaya dan waktu yang 

diperlukan menyelesaikan proyek konstruksi agar tidak mengalami keterlambatan 

dan over budget. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

a. Earned Value Analysis dapat memprediksi biaya dan waktu 

penyelesaian proyek dengan baik atau dapat mendeteksi lebih dini 

pada setiap periode waktu pelaporan apabila terjadi penyimpangan 

biaya dan waktu pelaksanaan. 

b. Evaluasi biaya 

• Rencana anggaran biaya Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pengamanan Pantai sebesar Rp. 3.323.000.000,00 (tiga milyar tiga 

ratus dua puluh tiga juta rupiah). 

• Biaya perkiraan selesainya proyek atau Estimate at Completion 

(EAC) pada Evaluasi I minggu ke-7 sebesar Rp. 4.490.598.608,11 

dan pada Evaluasi II minggu ke-16 sebesar Rp. 3.367.135.596,14. 

c. Evaluasi waktu 

• Waktu rencana Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan 

Pantai adalah 180 hari kalender. 

d. Nilai Hasil (Earned Value) pada evaluasi ini adalah perkiraan waktu 

penyelesaian proyek lebih cepat dari waktu rencana proyek (schedule 

underrun) dan perkiraan biaya proyek lebih besar dari rencana 

anggaran proyek (cost overrun). 
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3. Penelitian Ramdhani (2016) dengan judul Analisis Biaya dan Waktu 

Dengan Metode Earned Value Concept Pada Proyek BJDM Area RL 

Construction At Well 3s-21B Area 9 PT. Adhi Karya CS Work Unit Rate 

Packagea – Duri, Riau 

Setelah dilakukan analisis evaluasi kinerja proyek ini pada minggu ke-16 

diperoleh nilai BCWS = Rp. 724,873,258.00, ACWP = Rp. 601,721,254.00 dan 

BCWP = Rp. 724,873,258.00 dengan nilai Cost Varians (CV) sebesar Rp. 

123,152,004.00 dan nilai Schedule Varians (SV) sebesar Rp. - Dari hasil tersebut 

menunjukkan kinerja yang cukup baik dari segi biaya nilai CPI yaitu > 1 dan SPI 

menunjukkan kinerja cukup baik pula dari segi waktu yaitu > 1. 

Dari aspek biaya, analisis dan perhitungan yang dilakukan pada minggu ke-

16 masa pelaporan periode 21 Maret 2015 s/d 27 Maret 2015 dari segi biaya 

terlihat nilai Cost Performance Indeks (CPI) = 1,205 > 1 berarti pengeluaran lebih 

kecil daripada anggaran. Nilai yang didapatkan untuk total biaya sampai akhir 

proyek atau Estimate At Complete (EAC) adalah Rp. 658,265,591.23 sedangkan 

anggaran yang tersedia adalah Rp. 792,990,310.00 sehingga kontraktor/pelaksana 

pekerjaan pada proyek ini mengalami keuntungan sebesar Rp. 134,724,718.77. 

Dari aspek waktu pada laporan minggu ke-16 terlihat nilai Schedule 

Performance Indeks (SPI) masa pelaporan periode 21 Maret 2015 s/d 27 Maret 

2015 ditemukan nilai 1 ≥ 1 berarti waktu pelaksanaan pekerjaan sampai akhir 

proyek atau Estimate At Scheduled (EAS) = 155 hari kalender sedangkan waktu 

rencana pekerjaan adalah = 155 hari kalender, sehingga pelaksanaan pekerjaan ini 

berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada aktual pelaksanaan 

proyek yang semula di jadwalkan 22 minggu/155 hari kalender ini mengalami 

kemunduran schedule 2 hari dari schedule rencana, ini disebabkan kerena pada 

item pekerjaan Mud Pit Closing, Exclude Additional Dirt Fill yang menggunakan 

Geomembrane semula direncanakan dilaksanakan pada minggu ke 20 baru bisa di 

mulai di minggu ke 21, ini disebabkan kerena pengadaan material Geomembrane 

belum tersedia. 
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2.3 PERBEDAAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN 

Dari tinjauan pustaka di atas, maka diperoleh rincian yang dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Peneliti Yomelda dan Utomo Meliasari Ramdhani 

Topik 
Penelitian 

Analisa Earned Value pada Proyek 

Pembangunan Vimala Hills Villa dan 
Resort Bogor 

Earned Value Analysis Terhadap 
Biaya dan Waktu 

Analisis Biaya dan Waktu Dengan Metode 

Earned Value Concept Pada Proyek BJDM Area 
RL Construction At Well 3s-21B Area 9 

Tujuan 
Penelitian 

Untuk  mengetahui  kinerja  biaya  dan 
waktu pada proyek Pembangunan Vimala 
Hills Villa & Resort pada saat peninjauan. 

memberikan gambaran 

mengenai sistem pengendalian 
biaya dan waktu dengan Earned 
Value Analysis pada proyek 

konstruksi 

mementukan prosentase progres fisik realisasi 

dan actual cost dari proyek serta memperkirakan 
besarnya total biaya dan waktu untuk 

penyelesaian proyek. 

Lokasi 
penelitian 

Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa 
dan Resort Bogor   

Pembangunan Sarana/Prasarana 
Pengamanan Pantai 

Hotel Edelweiss Boutique, Kuta, Bali 
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Hasil 
penelitian 

nilai Schedule Variance (SV) pada 

minggu ke-79 hingga minggu ke-86 

bernilai negatif yang berarti bahwa proyek 

mengalami keterlambatan dari waktu 

rencana. Untuk nilai Cost Variance (CV) 

pada minggu ke-79 hingga minggu ke-86 

juga bernilai positif yang berarti biaya 

yang dikeluarkan melebihi biaya yang 

dianggarkan. SPI pada minggu ke-79 

hingga minggu ke-86 bernilai < 1.Hal ini 

menunjukan bahwa proyek mengalami 

keterlambatan. Untuk nilai Cost 

Performance Index (CPI) pada minggu 

ke-79 hingga minggu ke-86 bernilai <1 

yang berarti biaya yang dikeluarkan 

melebihi anggaran rencana. 

Rencana anggaran biaya 

Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pengamanan Pantai sebesar Rp. 

3.323.000.000,00 (tiga milyar 

tiga ratus dua puluh tiga juta 

rupiah). Biaya perkiraan 

selesainya proyek atau Estimate 

at Completion (EAC) pada 

Evaluasi I minggu ke-7 sebesar 

Rp. 4.490.598.608,11 dan pada 

Evaluasi II minggu ke-16 

sebesar Rp. 3.367.135.596,14. 

pada bulan Mei 2012 BCWP menunjukkan 

progres sebesar 3,2% atau Rp 2,418,135,000 dan 

ACWP menunjukkan 23,28% atau Rp 

17,595,244. Pada bulan Februari 2013 BCWP 

menunjukkan progres sebesar 60,70%atau Rp 

45,870,402,000 dan ACWP menunjukkan 

84,52% atau Rp 63,865,000,000. Pada bulan Juni 

2013 BCWP menunjukkan progres 95,10% atau 

Rp 71,912,408,540 dan ACWP menunjukkan 

104,97% atau Rp 79,324,000,000.   

45,870,402,000 dan ACWP menunjukkan 

84,52% atau Rp 63,865,000,000. Pada bulan Juni 

2013 BCWP menunjukkan progres 95,10% atau 

Rp 71,912,408,540 dan ACWP menunjukkan 

104,97% atau Rp 79,324,000,000. 

Perbedaan 
penelitian 

Jenis pelaksanaan proyek yang telah 

diteliti yaitu pada penelitian ini untuk 

pekerjaan Pembangunan Vimala Hills 

Villa dan Resort Bogor.  

Jenis pelaksanaan proyek yang 

telah diteliti yaitu pada 

penelitian ini untuk Earned 

Value Analysis Terhadap Biaya 

dan Waktu. 

Lokasi penelitian yang dilakukan pada 

pembangunan hotel di Kuta, Bali. 
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2.4 KESIMPULAN DARI PENELITIAN TERDAHULU 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penelitian 

dengan menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value concept) sudah 

pernah dilakukan dengan tujuan dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Jika 

dilihat dari penelitian yang terdahulu, ada perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan sekarang. Perbedaannya yaitu jenis proyek yang akan ditinjau, dimana 

objek utama penelitian akan dilakukan pada proyek lanjutan Operasi dan 

Pemeliharaan SDA Serayu Opak, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada 

proyek ini akan dilakukan analisa kinerja biaya dan waktu dengan menggunakan 

Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) dengan 3 indikator yaitu 

BCWS (Budegeted Cost of Work Schedule), BCWP (Budgeted Cost of Work 

Performance), dan ACWP (Actual Cost of Work Performed). 
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