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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil analisis dengan menggunakan metode Konsep Nilai Hasil 

(earned value) terhadap biaya dan waktu pada Proyek Operasi dan Pemeliharaan 

SDA Serayu Opak  dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp  1.390.920.053 

(Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu 

Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yaitu adanya perbedaan hasil analisis kinerja 

biaya dan waktu sampai akhir proyek berdasarkan data pelaporan hingga minggu 

ke-9 sebagai data saat penelitian berlangsung dan data pelaporan hingga minggu 

ke-15 sebagai data pelaporan lanjutan periode pelaksanaan proyek tersebut. Hasil 

perbandingan kinerja biaya dan waktu dari kedua data tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) hingga minggu ke-9 = 1, hal ini 

menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih lebih kecil dari anggaran 

yang direncanakan (Cost underrun). Sedangkan Nilai Indeks Kinerja Biaya 

(CPI) hingga minggu ke-15 = 1,006 > 1, hal ini menunjukkan bahwa biaya 

yang dikeluarkan lebih lebih kecil dari anggaran yang direncanakan (Cost 

underrun).  

b. Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) hingga minggu ke-9 = 6,386 > 1, hal ini 

menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek lebih cepat dari jadwal 

yang direncanakan sebelumnya (Schedule underrun). Sedangkan nilai 

Indeks Kinerja Jadwal (SPI) hingga minggu ke-15 = 2,545 > 1, hal ini 

menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek lebih Cepat dari jadwal 

yang direncanakan sebelumnya (Schedule overrun). 

c. Nilai Varian Biaya (CV) hingga minggu ke-9 = 53,36 % atau setara dengan 

Rp 3.480,00 hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih 

rendah dari anggaran. Sedangkan Nilai Varian Biaya (CV) hingga minggu 
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ke-15 = 90,76 % atau setara dengan Rp 50.567,00 hal ini menunjukkan 

bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari anggaran. 

d. Nilai Varian Waktu (SV) hingga minggu ke-9 = 45,46 % atau setara dengan 

Rp 632.312.305,00 hal ini menunjukkan bahwa terjadi kemajuan dalam 

penyelesaian pekerjaan. Sedangkan nilai Varian Waktu (SV) hingga minggu 

ke-15 = 55,65 % atau setara dengan Rp 774.047.070,00 hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. 

e. Perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) berdasarkan data pelaporan 

hingga minggu ke-9 adalah sebesar Rp 1.390.913.705,00 dengan sisa 

anggaran (VAC) 0,000464 %  atau setara dengan Rp 6.456,00 Artinya 

proyek mengalami penghematan biaya sebesar 0,000464 %  setara dengan 

Rp 6.456,00. Sedangkan perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) 

berdasarkan data pelaporan hingga minggu ke-15 adalah sebesar 

Rp1.390.191.694,00  dengan sisa anggaran (VAC) 0,052 %  atau setara 

dengan Rp 728.467,00. Artinya proyek mengalami penghematan biaya 

sebesar 0,052 %  setara dengan Rp 728.467,00. Dari perbedaan hasil ini 

menjelaskan bahwa setelah dilakukan analisis lanjutan hingga minggu ke-15 

diperkirakan terjadi penurunan nilai sisa anggaran (VAC)  sampai dengan 

akhir proyek.  

f. Perkiraan waktu penyelesaian proyek (ECD) berdasarkan data pelaporan 

hingga minggu ke-9 adalah selama 82 hari kalender atau 11 Minggu 6 hari, 

sedangkan perkiraan waktu penyelesaian proyek (ECD) berdasarkan data 

pelaporan hingga minggu ke-15 adalah selama 123 hari kalender atau 17 

Minggu 5 hari. Adapun jadwal yang direncanakan membutuhkan waktu 

penyelesaian proyek selama 180 hari kalender atau 25 Minggu 5 hari. Dari 

perbedaan hasil ini menjelaskan bahwa berdasarkan analisis hingga minggu 

ke-9, proyek diperkirakan akan mengalami percepatan waktu penyelesaian 

selama 99 hari kalender atau 14 minggu lebih 1 hari. Setelah dilakukan 

analisis lanjutan hingga minggu ke-15, proyek diperkirakan akan mengalami 

Percepatan waktu penyelesaian selama 28 hari kalender atau 4 minggu lebih 

jadwal yang telah direncanakan. 
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6.2 SARAN 

1. Konsep Nilai Hasil (earned value) merupakan suatu metode yang sangat 

diperlukan dalam proyek, karena dapat memberikan prediksi kinerja suatu 

proyek dan dapat digunakan sebagai peringatan dini mengenai hal-hal yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dilakukan 

upaya-upaya pengendalian proyek seperti melakukan monitoring progres 

harian, dilakukan koreksi atas pencapaian pekerjaan proyek yang telah 

dilaksanakan, antisipasi apabila terjadi kendala saat pekerjaan sedang 

berlangsung yang menyebabkan keterlambatan dan pemborosan biaya pada 

proyek, serta dilakukan suatu tindakan pembetulan secara tepat dan cepat 

sebelum persoalan berkembang menjadi besar dan sulit diperbaiki. 

2. Pengendalian biaya dan waktu sebaiknya dilakukan setiap hari sebagai 

monitoring, kemudian dilaporkan secara mingguan maupun bulanan sebagai 

rekapitulasi hasil monitoring. Hal ini akan lebih memudahkan pelaksanaan 

proyek untuk selanjutnya apabila terjadi permasalahan yang terjadi 

berdasarkan laporan harian proyek. sehingga pengendalian waktu dan biaya 

akan lebih efektif. Selain itu juga, apabila terjadi penyimpangan biaya dan 

waktu yang terlihat berdasarkan laporan harian akan cepat diantisipasi 

sebelum penyimpangan biaya dan waktu yang terjadi pada proyek 

berkembang menjadi lebih besar. 

3. Dari hasil yang telah didapat, sebaiknya pihak pelaksana harus melakukan 

langkah percepatan dan mengevaluasi penyebab keterlambatan agar 

perkiraan keterlambatan proyek dapat segera diatasi. Selalu melakukan 

pengawasan secara intensif terhadap faktor-faktor yang sering menjadi 

penyebab penyimpangan-penyimpangan kinerja biaya dan waktu 

pelaksanaan seperti jumlah pekerja, waktu kerja, jumlah material yang 

tersedia di lokasi proyek, hingga supply material agar kinerja proyek dapat 

berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga diharapkan tidak 

ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu pelaksanaan 
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proyek yang dapat mengakibatkan borosnya biaya pengeluaran dan 

keterlambatan waktu pelaksanaan. 
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