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Abstrak: Perencanaan serta pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari 

manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Penilaian akan prestasi suatu proyek tidak 

hanya dari segi kualitas, namun dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Ketidaksesuaian 

waktu dan biaya antara perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek seringkali terjadi, hal ini 

adalah suatu permasalahan yang harus dihindari agar waktu pelaksanaan proyek tidak 

mengalami keterlambatan dan tidak terjadi pembengkakan biaya yang besar pada proyek. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengendalian proyek yang berorientasi pada 

kinerja yang bertujuan mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap kinerja biaya dan 

waktu.  

Penelitian ini mengukur kinerja proyek dengan menggunakan konsep nilai hasil yang dilakukan 

pada Proyek Operasi dan Pemeliharaan SDA Serayu Opak, Kabupaten Kulon Progo. Data 

proyek yang digunakan meliputi Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS), Budgeted Cost of 

Work Performed (BCWP), dan Actual Cost of Work Performed (ACWP). Data yang diperoleh 

kemudian digunakan untuk menganalisis Cost Varian (CV), Schedule Varian (SV), Cost 

Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI), serta memperkirakan waktu 

penyelesaian akhir proyek (ECD) dan perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) dengan 

menggunakan bantuan microsoft excel. 
Hasil analisis yang diperoleh terhadap kinerja biaya dan waktu pada Proyek Operasi dan Pemeliharaan 

SDA Serayu Opak berdasarkan data minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-9 adalah Nilai Indeks 

Kinerja Jadwal (SPI) = 6,386 > 1, Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) = 1. Perkiraan Biaya Penyelesaian 

Proyek (EAC) adalah sebesar Rp 1.390.913.705,61 yang berarti biaya penyelesaian proyek mengalami 

penghematan sebesar 0,000464% dari anggaran yang direncanakan. Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Akhir Proyek (ECD) selama 11 minggu 5 hari (82 hari) yang artinya proyek akan mengalami kemajuan 

waktu selama 14 minggu 1 hari (99 hari) dari waktu rencana. Sedangkan hasil analisis yang diperoleh 

terhadap kinerja biaya dan waktu berdasarkan data lanjutan terbaru mulai minggu ke-10 sampai dengan 

minggu ke-15 adalah Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = 2,545 > 1, Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) = 

1,006 > 1. Perkiraan Biaya Penyelesaian Proyek (EAC) adalah sebesar Rp1.390.191.694,22 yang berarti 

biaya penyelesaian proyek mengalami penghematan sebesar 0,052 % dari anggaran yang direncanakan. 

Perkiraan Waktu Penyelesaian Akhir Proyek (ECD) selama 17 minggu 3 hari (123 hari) yang artinya 

proyek akan mengalami kemajuan waktu selama 4 minggu (28 hari) dari waktu rencana.  
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1. LATAR BELAKANG 

Proyek dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu 

terbatas dengan alokasi sumber daya 

tertentu dan dimaksudkan untuk 

menghasilkan produk atau deliverable 

yang kriteria mutunya telah digariskan 

dengan jelas (Suharto, 1995). Suatu 

proyek didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan tidak rutin dan tidak berulang, 

dikerjakan dalam jangka waktu tertentu 

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan 

yang diinginkan secara teknis. Kondisi 

suatu proyek dipengaruhi banyak faktor 

lingkungan sehingga suatu proyek akan 

berbeda dengan proyek yang lain. 

Pengendalian proyek konstruksi pada 

umumnya menyangkut tiga aspek 

utama, yaitu, biaya, waktu dan SDM. 

Dalam pelaksanaan suatu proyek 

sangat jarang ditemui suatu proyek 

yang berjalan tepat sesuai dengan yang 

direncanakan. Umumnya mengalami 

keterlambatan dari yang direncanakan 

serta mengalami kelebihan anggaran 

yang telah direncanakan. Untuk 

meningkatkan efektivitas dalam 

memantau dan mengendalikan kegiatan 

proyek dapat diterapkan dengan 

metode Analisis Nilai Hasil (Earned 

Value Analysis). 

Metode ini dikembangkan untuk 

membuat perkiraan atau proyeksi 

keadaan masa depan proyek. Adapun 

permasalahan pada penelitian ini 

adalah bagaimana cara mengevaluasi 

proyek konstruksi dengan menerapkan 

Earned Value Analysis dan menghitung 

berapa besar prediksi biaya yang 

diperlukan agar tidak lebih dari budget 

yang telah ditetapkan serta berapa 

besar keterlambatan/kemajuan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

proyek konstruksi, apabila kondisi 

masih seperti saat pelaporan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk memberikan 

gambaran mengenai system 

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 pada Proyek yang di 

kerjakan. 

 Pekerjaan proyek Pembangunan 

Bronjong di Dusun Krembahan, 

Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon 

Progo, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dimulai pada 23 Maret 

2018. pekerjan tersebut direncanakan 

selesai dalam 180 hari kerja. Penelitian 

ini akan mengevaluasi proyek 

pembangunan Bronjong Dusun 

Krembahan yang ditinjau dari segi 

biaya dan waktu sehingga diharapkan 

dapat meminimalisir keterlambatan 

waktu dan pembengkakan biaya yang 

mungkin terjadi. Maka dari itu agar 

pengendalian proyek dapat 

dilaksanakan dengan baik, diperlukan 

suatu metode yang tepat untuk 

menunjukkan kinerja proyek. Konsep 

Nilai Hasil (Earned Value) merupakan 

salah satu metode yang digunakan 

dalam pengelolaan proyek yang 

mengintegrasikan biaya dan waktu. 

Konsep Nilai Hasil merupakan salah 

satu metode yang tepat untuk 

digunakan dalam penelitian ini guna 

mendapatlan hasil yang diharapkan.  
 
2. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 
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1. Mengetahui kinerja biaya dan 

waktu setiap minggu pelaporan 

selama pelaksanaan proyek  

2. Mengetahui kondisi varian waktu 

dan biaya selama pelaksanaan 

proyek 

3. Mengetahui perkiraan besarnya 

total biaya dan waktu 

penyelesaian hingga akhir proyek 
3. BATASAN   

Penelitian ini mencakup ruang lingkup dan 

batasan-batasan sebagai berikut. 

1. Analisis akan menggunakan 

Metode Konsep Nilai Hasil 

(Earned Value Concept) 

2. Analisis akan dilakukan 

berdasarkan tiga indikator dalam 

konsep nilai hasil (earned value 

concept) yaitu ACWP (Actual 

Cost of Work Performed), BCWP 

(Budgeted Cost of Work 

Performed), dan BCWS 

(Budgeted Cost of Work 

Schedule) 

3. Penelitian akan terfokus pada 

pengendalian biaya dan waktu 

4. Penelitian akan dilakukan di 

Proyek Lanjutan Pembangunan 

Gedung Kuliah Utama (GKU) 

Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro, Semarang, Jawa 

Tengah 

5. Analisis dilakukan berdasarkan 

data hingga pelaporan minggu 

ke-9 

6. Waktu proyek saat ini telah 

berlangsung hingga minggu ke-

16 
   

4. MANFAAT  

Manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian sebagai berikut. 

1. Memberikan perkiraan waktu dan 

biaya kepada proyek konstruksi 

agar terhindar dari penyimpangan 

waktu dan biaya proyek pada 

masa yang akan datang 

2. Menambah wawasan dan 

pengetahuan proyek dengan 

metode konsep nilai hasil (earned 

value concept) untuk 

meminimalisir kemungkinan 

adanya keterlambatan waktu dan 

pengeluaran biaya diluar rencana 

3. Menambah pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca mengenai 

pengendalian kinerja waktu dan 

biaya proyek dengan 

menggunakan metode konsep 

nilai hasil (earned value concept) 

 
5. LANDASAN TEORI 

Manajemen Proyek Konstruksi 

Manajemen proyek konstruksi adalah 

proses yang terdiri dari planning 

(perencanaan), organizing 

(pengorganisasian),actuating 

(pelaksanaan), dan controlling 

(pengawasan) dengan menggunakan 

sumber daya yang dimiliki secara 

efektif dan efisien. Peranan manajemen 

konstruksi dalam bidang pembangunan 

adalah layanan yang sangat baik yang 

disediakan sebagai langkah koordinasi 

dan komunikasi seluruh proyek 

konstruksi. Manajemen proyek 

konstruksi merupakan proses 

penerapan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pelaksanaan dan 

penerapan) secara sistematis pada suatu 

proyek dengan mengunakan sumber 

daya yang ada secara efektif dan efisien 

agar tercapai tujuan proyek secara optimal. 

 

Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 

Konsep nilai hasil adalah suatu metode 

pengendalian pekerjaan dengan 

mengukur kinerja biaya dan jadwal 

pekerjaan sehingga dapat menganalisis 

kemungkinan adanya penyimpangan 

atau keterlambatan. Konsep ini 

menyajikan tiga dimensi yaitu 

penyelesaian fisik dari proyek (the 

percent complete) yang mencerminkan 
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rencana penyerapan biaya (budgeted 

cost), biaya aktual yang sudah 

dikeluarkan (actual cost), serta apa 

yang didapatkan dari biaya yang sudah 

dikeluarkan atau yang disebut earned 

value. Dari ketiga dimensi tersebut, 

dengan konsep nilai hasil dapat 

dihubungkan antara kinerja biaya 

dengan waktu yang berasal dari 

perhitungan varian biaya dan waktu 

(Flemming dan Koppelman, 1994). 
 

Analisa Biaya Anggaran Realisasi 

Pekerjaan (ACWP) 

Menurut Soeharto, (1995) ACWP 

merupakan jumlah aktual dari pengeluaran  

atau dana yang dilakukan atau dana yang 

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

pada kurun waktu tertentu. ACWP juga 

dapat diartikan sebagai jumlah biaya yang 

sesungguhnya terpakai untuk pekerjaan 

yang telah terlaksana dalam kurun waktu 

tertentu. Biaya 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 lain-lain. Secara garis besarnya ACWP 

dapat juga diartikan sebagai pengeluaran 

proyek. 

 

Analisa Biaya Anggaran yang 

Dilaksanakan (BCWP) 

BCWP (budgeted cost of work performed) 

adalah jumlah biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah 

dilaksanakan selama kurun waktu tertentu 

menurut perencanaan. Indikator ini 

menunjukkan nilai hasil dari sudut 

pandang nilai pekerjaan yang telah 

diselesaikan terhadap anggaran yang 

disediakan untuk melaksanakan pekerjaan 

tersebut. 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). 

 

Analisa Biaya Anggaran yang 

Dijadwalkan (BCWS) 

BCWS (budgeted cost of work schedule) 

adalah anggaran untuk suatu paket 

pekerjaan tetapi disusun dan dikaitkan 

dengan jadwal pelaksanaan. Nilai BCWS 

dapat diketahui dengan melihat besarnya 

pengeluaran yang sesuai dengan 

perencanaan pada saat pelaporan pekerjaan 

tersebut. 

 

Varian Biaya dan Jadwal 

1. Varian Biaya / Cost Variance (CV) 

yaitu selisih antara nilai proyek 

dengan biaya aktual, atau bisa juga 

dikatakan nilai anggaran yang 

terjadi antara BCWP dan ACWP. 

Untuk menghitung varian biaya 

dapat digunakan rumus: 

Varian Biaya (CV) = BCWP-ACWP 

2. Varian Jadwal / Schedule Variance 

(SV) yaitu selisih antara nilai proyek 

dengan anggaran yang 

direncanakan, atau bisa juga 

dikatakan nilai perbedaan waktu 

yang terjadi antara BCWP dengan 

BCWS. Untuk menghitung varian 

jadwal dapat digunakan rumus: 

Varian Jadwal (SV) = BCWP-

BCWS 

 

Indeks Kinerja Biaya dan Jadwal 

1. Indeks kinerja biaya (CPI) adalah 

perbandingan antara biaya menurut 

prestasi terhadap biaya yang telah 

dikeluarkan (Soeharto, 1995). Untuk 

menghitung indeks kinerja biaya 

(CPI) dapat digunakan rumus: 

CPI=  

2. Indeks kinerja jadwal (SPI) adalah 

perbandingan biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk pekerjaan yang 

telah dilaksanakan terhadap biaya 

yang telah dikeluarkan menurut 

rencana dalam waktu tertentu 
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(Soeharto, 1995). Untuk menghitung 

indeks kinerja jadwal (SPI) dapat 

digunakan rumus: 

SPI=  

 

Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir 

Proyek 
Membuat perkiraan / estimasi biaya dan 

jadwal akhir penyelesaian suatu proyek 

yang didasarkan atas hasil analisis 

indikator yang diperoleh pada saat 

pelaporan akan memberikan petunjuk 

besarnya biaya pada akhir proyek / 

estimate at compleation (EAC), atau dapat 

dikatakan memberikan proyeksi mengenai 

akhir proyek atas dasar angka yang 

diperoleh pada saat pelaporan. Namun 

estimasi ini tidak selalu memberikan 

jawaban yang akurat karena perkiraan / 

estimasi didasari berbagai asumsi, jadi 

tergantung dari akurasi asumsi yang 

dipakai. 

 Meskipun demikian, pembuatan 

perkiraan biaya dan jadwal sangat 

bermanfaat karena memberikan peringatan 

dini mengenai hal-hal yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang. Dengan 

demikian masih ada kesempatan untuk 

melakukan tindakan perbaikan. Dengan 

memakai ACWP, BCWP, dan BCWS 

proyeksi biaya dan jadwal akhir proyek 

dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

1. Perkiraan biaya untuk pekerjaan 

tersisa / estimate to completion 

(ETC) yaitu perkiraan biaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

biaya pekerjaan tersisa. Perkiraan 

biaya untuk pekerjaan tersisa dapat 

dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut: 

ETC= 

 

 

 

2. Perkiraan biaya total proyek / 

estimation at completion (EAC) 

yaitu jumlah pengeluaran sampai 

pada saat pelaporan ditambah 

biaya untuk pekerjaan tersisa 

(Soeharto, 1995). Perkiraan biaya 

total proyek dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

EAC = ACWP + ETC   
 

3. 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  
     

4. Perkiraan waktu penyelesaian 

proyek / estimation at compleation 

date (ECD) yaitu waktu pekerjaan 

tersisa dibagi indeks kinerja jadwal 

jika pada saat pelaporan kinerja 

jadwal pada pekerjaan tersisa 

dianggap tetap. Perkiraan waktu 

penyelesaian proyek dapat 

dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

ECD = +waktu 

pelaporan 

 

Rasio Kritis (Critical Ratio) 

Rasio kritis (critical ratio) adalah suatu 

metode yang digunakan untuk melakukan 

kontrol terhadap batas kewajaran dari 

suatu proyek. Rasio kritis mempunyai 

batasan yaitu antara 0,9 sampai 1,2. 

Pekerjaan suatu proyek dapat dicek ulang 

apabila hasil perhitungan rasio kritis yang 

didapat antara 1,2 sampai 1,3. Untuk 

menghitung nilai rasio kritis dapat 

digunakan rumus:  

CR = SPI x CPI   

 

6. METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan secara sistematis 

dan dengan urutan yang jelas dan teratur, 

sehingga akan diperoleh hasil sesuai 

dengan harapan. Pelaksanaan penelitian ini 

dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:  
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1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan cara 

melakukan study literatur dengan 

membaca buku materi kuliah, jurnal, 

dan referensi yang berhubungan dengan 

pembuatan laporan penelitian. 

2. Tahap Penentuan Objek Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Observasi lapangan dan 

identifikasi proyek yang akan 

diteliti 

b. Melakukan proses perizinan 

kepada pihak proyek untuk 

pengambilan data 

3. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data yang dibutuhkan untuk analisis dan 

pembuatan laporan penelitian ini, yang 

meliputi 

a. Rencana anggaran biaya (RAB) 

yang didapatkan dari proyek 

b. Time Schedule atau Kurva S yang 

didapatkan dari proyek 

c. Actual Cost atau laporan 

pengeluaran proyek berupa laporan 

mingguan maupun laporan 

bulanan. 

d. Biaya anggaran yang dilaksanakan 

(BCWP) yang didapat dari laporan 

prosentase penyelesaian fisik 

proyek saat pelaporan atau dari 

kurva realisasi proyek 

e. Biaya anggaran yang dijadwalkan 

(BCWS) yang didapatkan dari time 

schedule proyek 

f. Laporan mingguan atau bulanan 

yang berisi kemajuan proyek. 

4. Tahap analisis data dan pembahasan 

Pada tahap ini data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan bantuan program 

Microsoft Excel dan dilakukan 

pembahasan sehingga diperoleh hasil 

yang mengarah pada tujuan penelitian.  

dapat ditentukan nilai perkiraan waktu dan 

biaya, dengan cara menghitung 

penyimpangan yang terjadi dan indeks 

kinerja sesuai rumus yang ada. Dengan 

indikator perbandingan sisa waktu yang 

tersisa dengan nilai SPI ditambah waktu 

yang telah dilalui maka didapat seberapa 

banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek. Untuk menganalisa 

biaya akhir proyek digunakan indikator 

ETC dan ACWP. Dari analisis perkiraan 

waktu dan biaya tersebut dapat diketahui 

kapan proyek tersebut selesai dengan biaya 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

proyek hingga penyerahan kepada pihak 

owner. 

5. Tahap Kesimpulan 

Pada tahap ini data yang telah dianalisis 

akan dievaluasi kembali, kemudian 

dibuat suatu kesimpulan yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Pengumpulan Data 

Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan adalah menentukan variabel-

variabel yang akan diukur dan data 

yang dibutuhkan. Untuk keperluan 

analisa sesuai dengan tujuan penelitian 

ini, maka diperlukan data-data sebagai 

berikut ini. 

1. Laporan prosentase rencana 

pekerjaan proyek berupa Kurva S 

atau time schedule rencana 

(BCWS) 

2. Laporan prosentase realisasi 

pekerjaan proyek berupa Kurva S 

atau time schedule pelaksanaan 

(BCWP) 

3. Laporan biaya pengeluaran aktual 

proyek dari pekerjaan yang telah 

terlaksana (ACWP) 

4. Rencana anggaran biaya (RAB) 

proyek 

 
7. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

        ANALISIS DATA HINGGA MINGGU   

KE-9 

Analisa Anggaran Biaya Realisasi 

Pekerjaan (Actual Cost Of Work 

Performanced / ACWP) 

Biaya ini diperoleh dari data-data 

akuntansi atau keuangan proyek pada 

tanggal pelaporan, yaitu catatan segala 

pengeluaran biaya aktual dari paket-paket 

pekerjaan. Rekapitulasi biaya aktual 

proyek dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 
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Analisa Anggaran Biaya yang 

Dilaksanakan (Budgeted Cost Of Work 

Performance / BCWP) 

BCWP merupakan analisa jumlah biaya 

yang seharusnya dikeluarkan untuk 

pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 

kurun waktu tertentu menurut 

perencanaan. Nilai BCWP diperoleh 

berdasarkan data jadwal pelaksanaan 

kemajuan pekerjaan. Dengan total 

anggaran proyek sebesar Rp 

11.615.337.000,00 maka didapat nilai 

BCWP sebagai berikut. 

 

28 September 2015 - 3 Oktober 2015 

Bobot BCWP komulatif= 25,263 % 

BCWP =25,263%X Rp 11.615.337.000,00 

= Rp 2.934.382.586,31 

 

Analisa Anggaran Biaya yang 

Dijadwalkan (budgeted cost of work 

schedule / BCWS) 

BCWS merupakan analisa jumlah biaya 

yang seharusnya dikeluarkan untuk 

pekerjaan menurut jadwal yang 

direncanakan sebelumnya. Nilai BCWS 

dapat diketahui dengan melihat bobot pada 

grafik time schedule. Sehingga didapat 

nilai BCWS sebagai berikut. 

 

28 September 2015 – 3 Oktober 2015 

Bobot BCWS komulatif  = 17,527 % 

BCWS =17,527%X Rp 11.615.337.000,00 

= Rp 2.035.820.115,99 

 
Varian Biaya (CV) 

CV minggu ke-9 

CV       =  BCWP  -  ACWP + 

BCWP = Rp 2.934.382.586,31 

ACWP = Rp 1.287.358.960,00 

Rp2.934.382.586,31-Rp1.287.358.960,00 

= Rp 1.647.023.626,31 

 
Varian Jadwal (SV) 

SV minggu ke-9 

SV       =  BCWP  -  BCWS + 

BCWP = Rp 2.934.382.586,31 

BCWS = Rp 2.035.820.115,99 

Rp2.934.382.586,31-Rp 2.035.820.115,99 

= Rp 898.562.470,32 

 

Indeks Kinerja Jadwal (SPI) 

SPI minggu ke 9 

SPI =   

       =Rp2.934.382.586,31/Rp2.035.820.115,99  

       = 1,441 

 

Indeks Kinerja Biaya (CPI) 

CPI minggu ke 9 

CPI =    

=Rp2.934.382.586,31/Rp1.287.358.960,00 

       = 2,279 

 

Rasio Kritis (Critical Ratio) 

CR minggu ke-9 

CR = SPI x CPI 

=1,441 x 2,279 

= 3,285 
 

Analisa Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Proyek (Estimate At Completion Date) 

Perkiraan total waktu sampai akhir proyek 

(ECD) 

= (Sisa waktu / SPI) + Waktu yang telah 

dilalui 

= (87 hari / 1,441) + 63 hari 

= 123,35 hari ≈ 124 hari  

Kemajuan atau keterlambatan (ΔD) 

= Total waktu keseluruhan – ECD 

= 150 hari – 124 hari 

= 26 hari  3 minggu 5 hari 

(Maka penyelesaian proyek bisa 

mengalami kemajuan 26 hari atau 3 

minggu lebih 5 hari dari jadwal rencana) 

 

Analisa Perkiraan Biaya Penyelesaian 

Tersisa (Estimate Time Completion) dan 

Biaya Pada Saat Penyelesaian Proyek 

(Estimate At Completion) 

a. Perkiraan biaya penyelesaian tersisa 

(ETC) 

=(Anggaran proyek - BCWP) / CPI 

=(Rp11.615.337.000,00–Rp2.934.382.586,31)/2,279 

= Rp 3.808.468.772,26 

b. Perkiraan Biaya Pada Saat Penyelesaian 

Proyek (EAC) 

=ETC + ACWP 
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=Rp3.808.468.772,26+Rp1.287.358.960,00 

= Rp 5.095.827.732,26 

c.  Sisa Anggaran (VAC) 

= Anggaran proyek - EAC           

=Rp11.615.337.000,00–Rp5.095.827.732,26 

= Rp 6.519.509.267,74  

= 56,13 % 

(Maka proyek diperkirakan bisa 

mengalami penghematan anggaran 

sebesar Rp 6.519.509.267,74 atau 56,13 

% dari anggaran rencana) 

 

ANALISIS DATA LANJUTAN 

HINGGA MINGGU KE-15 

Analisa Anggaran Biaya Realisasi 

Pekerjaan (Actual Cost Of Work 

Performanced / ACWP) 

 

Analisa Anggaran Biaya yang 

Dilaksanakan (Budgeted Cost Of Work 

Performance / BCWP) 

 

Analisa Anggaran Biaya yang 

Dijadwalkan (budgeted cost of work 

schedule / BCWS) 

 

Analisa Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Proyek (Estimate At Completion Date) 

Perkiraan total waktu sampai akhir proyek 

(ECD) 

= (Sisa waktu / SPI) + Waktu yang telah 

dilalui 

= (45 hari / 0,815) + 105 hari 

= 160,21 hari ≈ 161 hari  

Kemajuan atau keterlambatan (ΔD) 

= Total waktu keseluruhan – ECD 

= 150 hari – 161 hari 

= -11 hari  1 minggu 4 hari 

(Maka penyelesaian proyek bisa 

mengalami keterlambatan -11 hari atau 1 

minggu lebih 4 hari dari jadwal rencana) 

 

Analisa Perkiraan Biaya Penyelesaian 

Tersisa (Estimate Time Completion) dan 

Biaya Pada Saat Penyelesaian Proyek 

(Estimate At Completion) 

a. Perkiraan biaya penyelesaian tersisa 

(ETC) 

=(Anggaran proyek - BCWP) / CPI 

=(Rp11.615.337.000,00–

Rp3.951.653.800,77)/1,414 

= Rp 5.420.602.498,49 

b. Perkiraan Biaya Pada Saat Penyelesaian 

Proyek (EAC) 

=ETC + ACWP 

=Rp5.420.602.498,49+Rp3.070.540.660,00 

= Rp 8.491.143.158,49 

c.  Sisa Anggaran (VAC) 

= Anggaran proyek - EAC           

=Rp11.615.337.000,00–Rp8.491.143.158,49 

= Rp 3.124.193.841,51  

= 26,90 % 

(Maka proyek diperkirakan bisa 

mengalami penghematan anggaran 

sebesar Rp 3.124.193.841,51 atau 26,90 

% dari anggaran rencana) 

 

8. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan Hasil analisis dengan 

menggunakan metode Konsep Nilai Hasil 

(earned value) terhadap biaya dan waktu 

pada Proyek Lanjutan Pembangunan 

Gedung Kuliah Utama (GKU) Fakultas 

Teknik, Universitas Diponegoro  dengan 

rencana anggaran sebesar Rp 

11.615.337.000,00 (Sebelas Milyar Enam 

Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah) adalah sebagai 

berikut. 

1. Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) 

hingga minggu ke-9 = 2,279 > 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 = 1,414 > 1, hal ini 

menunjukkan bahwa biaya yang 

dikeluarkan lebih lebih kecil dari 

anggaran yang direncanakan (Cost 

underrun). 

2. Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) 

hingga minggu ke-9 = 1,441 > 1, 

hal ini menunjukkan bahwa waktu 

penyelesaian proyek lebih cepat 

dari jadwal yang direncanakan 
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sebelumnya (Schedule underrun). 

Sedangkan nilai Indeks Kinerja 

Jadwal (SPI) hingga minggu ke-15 

= 0,815 < 1, hal ini menunjukkan 

bahwa waktu penyelesaian proyek 

lebih lambat dari jadwal yang 

direncanakan sebelumnya 

(Schedule overrun).  

3. Nilai Varian Biaya (CV) hingga 

minggu ke-9 = 127,94 % atau 

setara dengan Rp 

1.647.023.626,31, hal ini 

menunjukkan bahwa biaya yang 

dikeluarkan lebih rendah dari 

anggaran. Sedangkan Nilai Varian 

Biaya (CV) hingga minggu ke-15 

= 41,38 % atau setara dengan Rp 

1.156.608.140,77, hal ini 

menunjukkan bahwa biaya yang 

dikeluarkan lebih rendah dari 

anggaran. 

4. Nilai Varian Waktu (SV) hingga 

minggu ke-9 = 7,74 % atau setara 

dengan Rp 898.562.470,32, hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi 

kemajuan dalam penyelesaian 

pekerjaan. Sedangkan nilai Varian 

Waktu (SV) hingga minggu ke-15 

= -7,72 % atau setara dengan -Rp 

897.052.476,51, hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi 

keterlambatan dalam penyelesaian 

pekerjaan. 

5. Perkiraan biaya penyelesaian 

proyek (EAC) berdasarkan data 

pelaporan hingga minggu ke-9 

adalah sebesar Rp 

5.095.827.732,26 dengan sisa 

anggaran (VAC) 56,13 %  atau 

setara dengan Rp 

6.519.509.267,74. Artinya proyek 

mengalami penghematan biaya 

sebesar 56,13 % setara dengan Rp 

6.519.509.267,74. Sedangkan 

perkiraan biaya penyelesaian 

proyek (EAC) berdasarkan data 

pelaporan hingga minggu ke-15 

adalah sebesar Rp 

8.491.143.158,49 dengan sisa 

anggaran (VAC) 26,90 %  atau 

setara dengan Rp 

3.124.193.841,51. Artinya proyek 

mengalami penghematan biaya 

sebesar 26,90 % setara dengan Rp 

3.124.193.841,51. 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. 

6. Perkiraan waktu penyelesaian 

proyek (ECD) berdasarkan data 

pelaporan hingga minggu ke-9 

adalah selama 124 hari kalender 

atau 17 Minggu 5 hari, sedangkan 

perkiraan waktu penyelesaian 

proyek (ECD) berdasarkan data 

pelaporan hingga minggu ke-15 

adalah selama 161 hari kalender 

atau 23 Minggu. Adapun jadwal 

yang direncanakan membutuhkan 

waktu penyelesaian proyek selama 

150 hari kalender atau 21 Minggu 

3 hari. Dari perbedaan hasil ini 

menjelaskan bahwa berdasarkan 

analisis hingga minggu ke-9, 

proyek diperkirakan akan 

mengalami percepatan waktu 

penyelesaian selama 26 hari 

kalender atau 3 minggu lebih 5 

hari. Namun setelah dilakukan 

analisis lanjutan hingga minggu 

ke-15, proyek diperkirakan akan 

mengalami keterlambatan waktu 

penyelesaian selama    -11 hari 

kalender atau -1 minggu lebih 4 

hari dari jadwal yang telah 

direncanakan. 
 

Saran 
1. Konsep Nilai Hasil (earned value) 

merupakan suatu metode yang sangat 

diperlukan dalam proyek, karena 
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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. Dari hasil yang telah didapat, 

sebaiknya pihak pelaksana terus 

menjaga kinerja proyek yang telah 

berjalan dengan baik. 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 terus 

dipertahankan sampai proyek selesai. 

Sehingga diharapkan tidak ada lagi 

penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam suatu pelaksanaan 

proyek yang dapat mengakibatkan 

borosnya biaya pengeluaran dan 

keterlambatan waktu pelaksanaan. 

 

9. DAFTAR PUSTAKA 

Ahuja, et al. 1994. Project 

Management Techniques in 

Planning and Controlling 

Construction Project. John Willey 

& Sons, New York. 

 

Arpan, Muhammad. 2014. “Evaluasi 

Keterlambatan Proyek 

Menggunakan Metode Konsep 

Nilai Hasil”. Tugas Akhir. 

Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

 

Callahan, Michael T. 1992. 

Construction Project Schedulling, 

Mc Graw-Hill Inc, New York. 

 

Ervianto, Wulfram I. 2004. Teori-

Aplikasi Manajemen Proyek 

Konstruksi. Penerbit Andi, 

Yogyakarta. 

 

Husen, Abrar. 2009. Manajemen 

Proyek. Penerbit Andi, 

Yogyakarta. 

 

Reinhard T, Dede. 2013. “Penelitian 

Analisis Pengendalian Proyek 

Dengan Metode Konsep Nilai 

Hasil Studi Kasus Pada Proyek 

Pelebaran Jalan Bajo–Arasoe–

Sinjai”. Tugas Akhir. (Tidak 

Diterbitkan). Universitas 

Hasanuddin, Makassar. 

 

Soeharto, Iman. 1995. Manajemen 

Proyek Dari Konseptual Sampai 

Operasional. Penerbit Erlangga. 

Jakarta. 

 

Padikta, M. Jodhy. 2013. “Analisis 

Kinerja Pelaksanaan 

Pembangunan Gedung 

Menggunakan Metode Konsep 

Nilai Hasil (Earned Value)”. 

Tugas Akhir. (Tidak Diterbitkan). 

Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 


