
BAB III
 

LANDASAN TEORI
 

Teori adalah ungkapan pendapat yang terdiri atas sejumlah pernyataan 

yang menghubungkan berbagai konsep menjadi kesatuan yang masuk akal. Pada 

dasarnya landasan teori digunakan sebagai konsep dasar untuk menyelesaikan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini salah satu dasar penyelesaiannya adalah 

menyangkut rnasalah manajemen proyek. 

3.1 Manajemen Proyek 

Manajemen adalah usaha rnanusia untuk rnencapai tujuan dengan cara 

y~mg paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah bagian dari proses 

manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan atcu 

kronologis. Rangkaian kegiatan dimaksud secara umwn yaitu mulai dari 

penetapan tujuan (goal setting), perencanaan (planning) .pengorganisasian 

(orKanizing) penggerakkan/pelaksanaan (actuating) dan pengawasan/ 

pengendalian (controlling). 

a.	 Pt:rencanaan 

Perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan 

sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. 

Perencanaan memberikan pegangan/pedoman bagi pelaksana mengenai 

alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan. Iman Soeharto (1977) 

secara gads besar menyatakan perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar 

sasaran proyek, yaitu penjadwalan, anggaran dan mutu. Pengertian diatas 

menekankan bahwa perencanaan merupakan suatu proses, berarti perencanaan 

tersebut mengalami tahap-tahap pekerjaan tertentu. Adapun tahapan yang 

dilalui dalam menyusun suatu perencanaan adalah : 

1.	 menentukan tujuan yaitu sebagai pedoman yang memberikan arah gerak 

dari kegiatan yang dilakukan, 

2.	 menentukan sasaran yaitu suatu titik tertentu yang perlu dicapai untuk • 

mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
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3.	 mengkaji posisi awal terhadap tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

kesiapan dan posisi, maka perlu diadakan kajian terhadap posisi dan 

situasi awal terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, 

4.	 memilih alternatif adalah selalu tersedianya beberapa altematif yang dapat 

dipergunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam memilih 

altematif yang paling sesuai untuk suatu kegiatan memerlukan kejelian 

dan pengkajian yang seksama agar altematifyang dipilih lebih tepat, dan 

5.	 menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan, proses ini terdiri dari 

penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah 

memperhatikan berbagai batasan. 

b.	 Penjadwalan 

Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk 

menentukan aktifitas yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek 

dengan urutan serta kerangka waktu tertentu, dimana setiap aktifitas harus . 

dilaksanakan agar' proyek selesai tepat waktu dan biaya yang' ekonomis 

(Callahan, 1992).' Penjadwalan meJiputi tenaga kerja, material, peralatan, 

keuangan dan waktu. Dengan penjadwalan yang tepat maka beberapa macam 

kerugian dapat dihindari seperti keterlarribatan, pembengkakan biaya dan 

perselisihan. Bcbcrapa manfaat yang dapat diperoleh dan penjadwalan antara 

lain bagi pemilik proyek dan pelaksana proyek atau kontraktor. 

1.	 Bagi Pemilik Proyek dapat digunakan untuk : 

a mengetahui waktu mulai dan selesai pl'oyek, 

b.	 merencanakan aliran kas, dan 

c.	 mengevaJuasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek. 
I 

2. 3agi Pelaksana! Proyck/Kontraktor dapat digunakan untuk : 

a.	 mempredik~i kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri, 

b.	 merencana~an kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja, 

c.	 mengatur ~aktu keterlibatan sub kontraktor, 

d. menghinda~i konflik antara sub kontraktor dengan pekerja, 
, I e. merencana~an aliran kas, dan 

f.	 mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek. 
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c.	 Pengendalian 

Mockler (1972) dalam Soeharto (1977) memberikan pengertian tentang 

pengendalian yaitu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 

yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan 

pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai sasaran. Fungsi utama pengendalian adalah 

memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi). Pengendalian 

memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien. 

Manajemen rroyek adalah merencanakan, mengorganisir, melaksanakan 

dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang 
, 

telah ditentukan. Lebih jauh manajemen proyek menggunakan pendekatan sistc>n 

dan hirarki (arm; kcgiatan) vcrtikal maupun horizontal. 

Perkembangan teknologi dalam pengelolaan pelaksanaan proyek dari 

tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada awalnya hubungan tersebut berupa 

hubungan langsung dimana ahli atau pelaksana konstruksi memberikan Jasa 

kepada pemberi, tugas, dan pemberi tugas memberi tugas kepada ahli atau 

pelaksana konstruksi. . 

Manajemen profesional adalah suatu kegiatan yang melibatkan sumber 

daya di dalamnya, dimana tugas dan tanggung jawab dilakukan secara 

profesional. Kegiatan yang dimaksud dimulai dan tahapan pembuatan desain, 

penawaran, penunjukkan pelaksana dan tahapan konstruksi dengan harapan 

tercapainya tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Adapun struktur organisasi 

manajemen profesional seperti pada Gambar 3.1. 
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Pemil ik Proyek 

Manajemen Konstruksi 

Konsultan Perenca:na 

Kontraktor DmUIn 

I 
Pekerja 

I I 
Pekerja Sub Kontraktor 

I 
I I 

Pekerja Pekerja 

I 
Gambar 3:1 Struktur Organisasi Manajemen Profesional 

I 

I 

I 
I 

Manajemen k0l1struksi mcmpunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin
I . 
I 

pemilik proyek, akan mendapatkan pelaksanaan proyek yang ekonQmis, sesuai 

dengan kebutuhan pemilik proyek dan menjamin bahwa proyek dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi. 

Konsultan perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab menangkap 
I 

ide dan gagasan dari pemilik proyek melalui manajemen konstruksi, kemudian 

melakukan pengelolaan tahap demi tahap sampai ide tersebut terwujud. 

Kontraktor adalah sebagai pelaksana proyek yang diberikan oleh pemilik 

proyek dengan pengar~han dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemcn 
,I 

konstruksi, sehingga: pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah 

digariskan. 



3.2 Perilaku Kegiatan Proyek 

Pengertian suatu proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan 

dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber daya 

untuk mendapatkan manfaat. Kegiatan-kegiatan berlangsung dalam jangka waktu 

terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. 

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang

barang modal, bahan-bahan mentah, tenaga kerja dan waktu. Sumber daya 

tersebut sebagian atau seluruhnya dapat dianggap sebagai barang atau jasa, 

konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk memperoleh 

manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang. Dari pengertian di atas, 

proyek mempunyai ciri-ciri: 

1.	 memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir, 

2.	 jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan, 

3.	 bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik 

awal dan akhir ditentukan denganjelas, dan 

4.	 tidak berulang, macarn dan intensitas kegiatan berubah atau tidak sarna. 

Kegiatan-kegialan yang sudah direncanakan selanjutnya dilaksanakall, 

untuk ita perlu mengorganisir dan mcngelola sumber daya yang ada agar tercapai 

sasaran tersebut. Upaya tersebut bertuju~n agar kegiatan-kegiat8n dapat berjalan 

lancar mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Usaha ini 

dikenal sebagai proses pengendalian yang merupakan salah satu fungsi 

manajemen proyek . 

Di dalam proses mencapai tujuan tersebut ada batasan yang harus dipenuhi 

yaitu besarnya biaya yang dialokasikan, jadwal/waktu yang ditentukan serta mutu 

yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 

penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga 

batasan diatas disebut tiga kendala (triple constraint) seperti terlihat pada 

Gambar 3.2. 
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Biaya 
(AnggJ.ran) 

Jadwal Mutu ~
 
(Waktu) (Kinerja) 

Gambar 3.2 Sasaran proyek yang merupakan tigakendala (triple constraint) 

a. BiayaJAnggaran 

BiayaJanggaran adalah suatu batasan alokasi dana yang ditentukan untuk 

suatu proyek. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi dari 

anggaran yang ditentukan. Anggaran tidak hanya ditentukan secara total proyek 

melainkan. terbagi atas anggaran komponen-komponennya atau per periode 

tertentu (misalnya per triwulan atau per kwartal) yang jwnlahnya disesuaikan 

dengan keperluan. Dyngan demikian penyelesaian bagian-bagian proyek pun 

harus memenuhi sasadn anggaran per periode tersebut. 
I 
I 

b. Jadwal/Waktu 

Waktu/jadwal ! adalah suatu rentang masa yang ditetapkan untuk 

penyelesaian suatu pr9yek. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu 

yang telah ditcntukan lclalam arti penyerahan akhir proyek tidak boleh melewati 

batas waktu yang dite1tukan. 

c. Mutu 

Mutu adalah suatu standar/target yang harus dihasilkan suatu produk 
I 

dengan biaya dan wakru yang telah ditentukan. Produk atau hasil kegiatan proyek 

harus memenuhi spesiftkasi dan kriteria yang dipel'syaratkan. Sebagai contoh, bila 

hasil kegiatan proyek ~brsebut berupa produk aspal beton maka kriteria yang ha!Us 

dipenuhi adalah p~rsyaratan material, pencampuran,' dan pelaksanaan 
I 

penghamparan harus ~esuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan untuk mutu 

aspal beton tersebut. 
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3.3 Penjadwalan Proyek 

Pelaksanaan pekerjaan dengan manajemen profesional meliputi 

perencanaan/dcsainer, pelelangan/tender dan pelaksanaan. Perencanaan jadwal 

waktu dapat dibuat dengan berbagai cara/teknik yang banyak digunakan antara 

lain dengan bagan balok (bar chart) maupunjaringan kerja (network planning). 

Selanjutnya pelaksanaan tiap-tiap peke~jaan diplot dengan bentuk balok 

pada bagan dengan memperhatikan urutan peJaksanaannya dengan pekerjaan

pekerjaan yang lain. Bagan balok sangat bermanfaat karena dapat dikembangkan 

menjadi kurva S, yaitu grafik yang menunjukkan kemajuan/prestasi pada satuan 

waktu tertentu untuk seluruh proyek, baik dari sisi perencanaan maupun dari 

realisasi. Prosentase kemajuan pada kurva S didasarkan pada satuan yang sarna, 

yang disebut bobot. Agar ukuran yang digunakan untuk setiap pekerjaan dalam 

rnenghitung bobot sarna, maka satuan tiap pekerjaan dinyatakan dalam satuan 

uang (rupiah). Cara penghiturtgan bobot pekerjaan adalah sebagai berikut : 

Bobot pekerjaan A = (nilai Rp.Pek.A. / niJai Rp.Total proyek) x 100% (3.2) 

Contoh bar chart dan kurva S dapat dilihat pada Garnbar 3.3. 

j 
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No Jenis Pekerjaan Biaya Bobot Bulan ke 1 - Bulanke2 Bulanke 3 Bulanke 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pekerjaan Tanah 100 -2.630 _t=J ~- - 1 -

2 Pekerjaan Pembetonan 1000 26.320 r I / .... 

.... Pekerjaan Pasangan 750 19.740 / I.J I 
I 

4- PekerjaarrAm-p - - - -_. ---- ----500 - -t3:160 -  - /. 

I J I 

5 Pekerjaan Pintu & Jendela 400 1.520 /1 
6 Pekerjaan Sanitasi 250 6.580 .. /1 I 

7 Pekerjaan Mek & Elektr 600 15.790 / I I 

8 Pekerjaan Pengecatan 200 5.260 7 I 

Jumlah Harga 3800 100.000 

Rencana 26.320 30.610 29.950 13.120 

Rencana Kumulatif 26.320 56.930 86.880 100.000 

Realisasi 

Realisasi KumLllatif 

Deviasi (+/-) 

Gambar 3.3 Contoh Bar Chart dan Kurva S 

~~~~~~~-,~~-~---~ ---~----- ----- --~-
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3.4	 Fnktor-Faktor Mnnnjcmcn Ynng Mcmpcngaruhi Kcterlambatnn I)roycl{ 

Pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan beberapa unsur 

manajemen pada kl:giatan tcrtentu akan mempengaruhi kegiatan dan kinerja yang 

lain. 

1.	 Faktor tenaga kerja (man power) yang mempemgaruhi keterlambatal1 

pelaksanaan proyek konstruksi dapat terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabe)	 3.1 Faktor tenaga kerja yang mempengaruhi keterlambatan 
pelaksanaan proyek 

Faktor-fllktor tenaga keIja No 

Kekurangan tenaga kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi di 

proyek, artinya pada saat pekerjaan berlangsung tenaga kerja yang 

dibutuhkan tidak sesuai dengan yang tersedia. 

1. 

Penempatan tenaga kerja bukan pada bidang pekerjaannya misalnya tenaga 

tukang batu ditempatkan pada pekerjaan kayu atau besi. 

2. 

Kurangnya koordinasi antara tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di 

proyek 

3. 

..--------
Pengalaman tenaga kerja pada bidang konstruksi masih kurang 4. 

Sistem pembayaran tenaga kerja / upah yang kurang tepat waktu atau tida1<. 

sesual 

5. 

.- ... 

2.	 Faktor Bahan (Material) 

Bentuk dasar dari unsur ini adalah sumber daya alam, seperti mineral, air, 

udara dan sebagainya. Bentuk dasar ini dapat diproses lanjut sehingga 

memberikan suatu hasil yang lebih unik dari sebelumnya. 

Pengendalian b·::than atau material harus dihitung dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan 

proyek yang membutuhkan bahan atau material tertentu dengan volume, 

kuantitas, kualitas, cara memakai dan menyimpan diatur, sehingga harus ada 

pengawasan dan pengendalian meliputi : 

a. 

b. 

c. 

mempersiapkan dan pendistribusian material, 

mempersiapkan pembelian ulang dan bahan-bahan konstruksi, dan 

bertanggung j awab atas pengawasan terhadap semua bahanJmaterial. 
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Pengendalian material yang dimaksud yaitu dengan mengkaji kualitas dan 

kuantitas personiJ meliputi : 

a. kcmampuan rcmasok, 

b. prosedur pemeriksaan bahan/material, dan 

e. pemeriksaan kualitas mineral versus ~pesifikasi. 

Faktor bahan (material) yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek 

konstruksi sebagaimana pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Faktor bahan.(material) yang mempengaruhi keterlambatan' 
pelaksanaan proyek 

No Faktor bahan (material) 

1. Kekurangan bahan atau material konstruksi maksudnya pada saat 
pekerjaan dimulai stok material yang dibutuhkan kurang. 

2. Keterlambatan pengiriman bahan/material ke lokasi proyek 

3. Kerusakan bahan/material akibat penyimpanan di gudang misalnya 
terlalu lamanya penyimpanan material dalam gudang . sehingga 
kadal uarsa. 

Perubahan tipe dan spesifikasi bahan atau material artinya perubahan 
yang te~L~~L~i~ak sesuai dengan reneana semula. 

Kenaikan harga bahan/material 
-

Keterlambataq. akibat fabrikasi bahan/material khusus 

4. 

5. 

6. 

7. Kelengkapan 'bahan/material di pasaran maksudn.ya material yang 
dibutuhkan tidak berada dipasaran sehingga harus dipesan terlebih 
dahulu. 

3. Faktor Metode (M~thods) yang mempengaruhi keterlambatan proyek 
, 

Dalam menghadapi suatu masalah, sering diperlukan metode-metode 

tertentu untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik. Penguasaan terhadap suatu 

metode untuk menye~esaikan masalah sangatlah penting. SeIain itu metode 

tersebut haruslah disesllaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Metode pelaksanaan diatur dalam reneana keIja dan syarat-syarat 

pekerjaan (RKS) atau I spesifikasi teknis. Pengendalian metode pelaksanaan dan 

perselisihan diatur dal~m kontrak yang disepakati oleh para pihak. Metode atau 

eara kerja yang dilakUkan dari kegiatan tersebut akan mempengaruhi kegiatan 

yang lain. Faktor metode atau eara kerja yang mempengaruhi keterlambatan 

pelaksanaan proyek kohstruksi sebagaimana pada Tabe13.3. 



Tabel3.3 Faktor metode atau cara kerja yang mempengaruhi keterlambatan 
pelaksanaan proyek 

Faktor-faktor metode ataH eara kerja I No 

Kesalahan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor di lapangan artinya II. 
kontraktor melaksanakan pekerjaan menyimpang dari yang telah 
ditentukan. 

Konllik antara kontraktor dan konsultan misalnya kurang harmonisnya 
hubungan antara kontraktor dan konsultan. 

2. 

Lambatnya proses pengambilan keputusan oleh owner3. 

Organisasi kontraktor dan konsultan yang jelek artinya pemenuhan 
struktur organisasi yang diperlukan tidak sesuai dengan ketentuan. 

4. 

Kurangnya komunikasi antara owner dengan konsultan perencana pada 
tahap desain 

5. 

Koordinasi antara piha-pihak yang terlibat (owner, konsultan'l 
kontraktor dan supplier) kurang betjalan dengan baik 

6. 

Kesalahan desain oleh konsultan perencana (disebabkan 
ketidaktahuannya pada kondisi lingkungan setempat) 

7. 

Perubahan desain oleh owner pada saat pelaksanaan konstruksi 8. 

Kekurangan tenaga terlatih dan dukungan manajemen untuk membuat 
model atau urutan prioritas pelaksanaan peketjaan konstruksi 

9. 

Kekurangan data dalam mengestimasi durasi atau waktu dan sumber 
daya yang digunakan dalam suatu pekeljaan 

10. 

Kurang tcplltnya metode pelaksanaan yang digunakan dalam suatu11.1---1 peke~jaan 

12. Prosedur pengawasan dan pengujian yang berbelit-belit 

Birokrasi yang berlebihan 13. 

Persiapan dan persetujuan shop drawing yang terlalu lama 14. 

Menunggu persetujuan sampel material 15. 

Menunggu persiapan scheduling network dan revisinya oleh konsultan, 
sementara peketjaan konstruksi terus berjalan 

16. 

Pengaruh cuaca saat pelaksanaan kegiatan konstruksi berlangsung 17. 

Force majeure akibat bencana alam (gempa, banjir) dan lain-lain 18. 

Tipe kontrak yang akan digunakan dapat mempengaruhi pelaksanaan . 
proyek 

19. 

Perselisihan antara pihak-pihak yang teriibat daiam proyek 20. 

.
 

:/
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4. Faktor Mcsin (Machine) atau Peralatan 

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi juga mengalami 

perkembangan yang cepat. Akan tetapi peralatan yang canggih belum tentu 

efisien apabila dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaaan yang sederhana. 

Yang juga perIu dipertimbangkan dalam penggunaan mesin atau peralatan adalah 

efisiensi waktu dan biaya. Penggunaan peralatan yang tepat dapat juga 

mengefektitkan pemakaian material yang dibutuhkan. Faktor mesin atau peralatan 

(machine) yang mempengaruhi keterIambatan pelaksanaan proyek konstruksi 

sebagaimana pada Tabe! 3.4. 

Tabcl3.4	 Faktor mcsin atau peralatan (machine) yang mempengaruhi 

keterIambatan pelaksanaan proyek 

No Faktor-faktor mesin atau peralatan (machine) 

1. Kekurangan peralatan atau mesin untuk melaksanakan pekerjaan 
I 

Kerusakan'p~ralatan atau mesin pada saat dibutuhkan 2. 

3. Keterlambatan pengiriman peralatan atau mesin ke lokasi proyek 
I 

Keterampilan operator dalam mengoperasikan peralatan atau 

mesin masih rendah 

Produktivi~as peralatan atau mesin yang relatif rendah 
I 

4. 

5. 

:'. Faktor Modal (Mo1ey) atau Dang 

I	 . 
Penyediaan dada sangatlah penting bagi kelangsungan suatu usaha. Akan 

tetapi pengalokasian dra yang tersedia secara tepat merupakan haJ yang sangat 

penting selain pengaturan yang cermat. Dana hanya dapat diperoleh melalui 
! 

penanaman modal ata* pinjaman, sehingga dana harus dikendalikan agar pada 
• i .

saat akhir proyek tldak ;merugl. 

Aliran dana (ca(Jh flow) ini sangat berpengaruh dari semua kegiatan yang 

ada di proyek, dari awal sampai akhir. Faktor modal (money) atau biaya yang 

mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi sebagaimana pada 

Tabel 3.5. 



Tabel3.5 Faktor Modal (money) atau biaya yang mempengaruhi 
keterlambatan pelaksanaan proyek 

No Faktor-faktor modal (money) atau biaya 

1. Masalah keuangan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

2. Keterlambatan pembayaran termin oleh owner 

Masalah keuangan kontraktor selarna pelaksanaan pekerjaan proyek 3. 

4. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara asing yang tidak 

stabil 

3.5 Teknik Pengendalian 

Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwallwaktu proyek yang 

tepat akan mampu mengungkapkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan 

suatu pembangunan. Pengendalian biaya dan waktuljadwal terdapat dua macam 

teknik dan metode yang luas pemakaiannya, yaitu ident(fikasi varian.'i dan konsep 

nilai hasil (earned value concept). Untuk memperlihatkan terjadinya 

penyimpangan sering digunakan dengan grafik ~~S". 

1.	 Pengendalian Biaya dan Waktu 

Proses pengendalian yang dilanjutkan dengan teknik dan metode 

pemantauan serta pengendalian yang dianggap efektif untuk kegiatan yang 

berbentuk proyek. Pengendalian dilaksanakan sepanjang siklus proyek, baik di 

kantor maupun di lapangan. 

Tujuan pengendalian adalah mengusahakan agar pekerjaan berjalan sesuai 

dengan rencana, maka aspek dan objek pengendalian sarna dengan perencanaan. 

Maksud pengendal ian biaya dan waktu/jadwal dilingkungan proyek adalah 

sebagai berikut : 

a.	 menciptakan sikap sadar akan anggaran dan jadwal. Ini berarti meminta semua 

pihak penyelenggara proyek menyadari bagaimana pengaruh kegiatan yang 

dilakukan terhadap biaya dan jadwallwaktu, 

b.	 meminimalkan biaya I'royek dengan melihat kegiatan. Kegiatan apa saja yang 

biayanya bisa dihemat. Selain itu perlu mengusahakan I'enggunaan waktu 
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(iadwal yang paling efisien dan ekonomis untuk menyelesaikan seti~p 

pekerjaan), dan 

c.	 menyampaikan kcsemua pihak (pimpinan maupun pelaksana), perihaJ kinerja 

pemakaian dana dan menekan potensi rawan pemborosan dan penyimpangan 

guna tindakan koreksi. 

2.	 Vnsur - Vnsur Pengendalian 

Agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan dengan efektif diperlukan 4 

(empat) unsur-unsur sebagai berikut ini. 

a.	 Tolok ukur yang realistis 

Tolok ukur pcngendalian hiaya adalah anggaran, sedangkan untuk 

jadwal/waktu salah satu tolok ukur yang penting adalah milestone. Anggaran 

dan jadwal tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time 

prased budget dan dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode 

akutansi hiaya. 

b.	 Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat 

Memproses'masukan data dan i~formasi hasilpelaksanaan pekerjaan 

menjadi indikator-indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan 
i

keputusan. 

c.	 Prakiraan yang akurat 

Meliputi berbagai perkiraan (forecast) biaya dan jadwal kegiatan, 

seperti hiaya dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian 

proyek, kecenderungan bilamana tidak mengalami perubahan. 

d.	 Rencana tindakan (action plan) 

Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang 

melebihi anggaran (cost overrun) dan keterlambatan (schedule delay) 

pekerjaan. 

:) 



3. Aspek dan Area Pengendalian 

Garis besal' aspek dan area pengendalian proyek amat luas, karena masing

masing aspek berkaitan satu dengan yang lain, yang paling penting diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

a. PengendaJian Biaya 

PengendaJian biaya dilakukan dengan eara mengelompokkan biaya 

menjadi per area, seperti biaya kantor pusat, dan lapangan atau biaya jenis 

peket:.iaan sepcrti biaya en~ineering, pembelian dan konstruksi. 

b. PengendaJian Waktu (Jadwal) 

Pengendalian dilakukan pada pekerjaan kritis. Pertama-tama 

pereneanaan penyusunan jadwal induk, kemudian dirinci menjadi komponen

komponennya yang bersifat kritis· yaitu milestone. Jumlah milestone 

tergantung dari jenis proyek. Masing-masing kegiatan, seperti engineering, 

pengadaan material dan konstruksi mempunyai kegiatan kritis dan dapat 

dijadikan milestone. 

c. Pengendalian Penggunaan Jam - Orang 

PengendaJian penggunaan jam-orang dapat dikelompokkan menjadi 

penggunaan per area atau per jenis pekerjaan. 

d. Pengendalian Kinerja dan ProduktiviLas 

Mengendalikan biaya atau waktu seeara terpisah tidak dapat 

memberikan gambaran mengenai kinerja suatu pekerjaan pada saal lapol'an. 

Misalkan suatu pekerjaan pelaksanaannya Iebih cepat dad jadwaI, hal hi 

bclum lentu meIlli/ljukkan s~~uatu yang rnenggernbirakan, sehab ada 

kl;mlUngkinan biaya yang dipakai untuk rnelaksanakan pekerjuan ters~but 

rnelebihi anggaran yang dialokasikan untuk itu. 

Dalam hal ini penggunaan biaya yang tidak efisien rneneerminke.n 

kinerja dari pekerjaan tersebut berada dibawah standar yang ditentukan, 

sehingga dapat berakibat proyek tiddk akan selesai karena kehabisan dana. 

Oleh karena itu dalam pengendalian proyek diperlukan juga evaluasi dan 

analisis kinerja pekerjaan saat pelaporan. 

i 
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e. Pengendalian Prosedur 

Pcngcndal ian rroscdur hcrmaksud mcngkaji apakah kegiatan teiah 

dilaksanakan scsuai dcngan proscdur dan peraturan yung telah ditentukan. 

Dalam hal ini yang diperhatikan bukan saja pencapaian sasaran proyek, tetapi 

juga dicermati cara-cara mencapainya, apakah sudah mengikuti prosedur dan 

peraturan yang berlaku. 

3.6 Metode Identifik~si Varians 

Analisis varian,~' adalah metode pengendalian dengan mengumpulkan 

informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan menghitungjumlah unit 

yang diselesaikan kemudian membandingkan dengan perencanaan, atau dengan 

melihat catatan penggunaan sumbar daya, misalnya jam - orang kerja 

dibandingkan dengan anggaran. Analisis varians akan memperlihatkan petbedaan 

antara: 

1. biaya pelaksanaan dengan anggaran, 

2. waktu pelaksanaan dengan jadwal, 

3. tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana, 

4. tanggal akhir pekerjaan dengan rencana; 

5. angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran, dan 

6. jumlah pcnyelesaian pekerjaan dengan rencana. 

Disamping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan 

pelaksanaan pada saatpelaporan, analisis varians juga mendorong untuk mengkaji· . 

dimana dan kapan t~rjadi varians (penyimpangan) yang paling dominan dan . 

mencari penyebabnya guna diadakan koreksi dan perbaikan. 

Cara penyajiafi analisis varians dalam pengendalian proyek diantaranya 

adalah dengan menggunakan grafik, yang dikenal dengan varians dengan Grafik 
, 

tis". Grafik dibuat I dengan sumbu - X dan sumbu - ~ dimana sumbu-X 

menunjukkan parame~er waktu sedangkan sumbu- Y menunjukkan nilai kumulatif 

biaya atau jam - 6rang yang telah digunakan atau diprosentasekan (%) 

penyelesaian pekerjaapnya. Ini menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang 
, 

telah diselesaikan sepanjang siklus proyek. 

,
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Sila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun 

berdasarkan perencanaan dasar (kumulatif pengeluaran berdasarkan anggaran atau 

jam-orang), maka akan terlihat hila tez:jadi penyimpangan. 

3.7 Koosep Nilai Hasil (Earned Value Concept) 

Angka-angka yang dihasilkan analisis varians menunjukk:m perbedaan 

hasil kez:ia pada waktu pelaporan dihandingkan dengan anggaran atau jadwal. 

Metode ini untuk menjawab apakah proyek pada saat pelaporan masih sesuai 

dengan anggaran atau jadwal. 

Kelemahan metode ini, yaitu menganalisis penyimpangan biaya dan 

jadwal masing-masing secara terpisah, tidak mengungkapkan masalah kinerja 

kegia~ yang sedang dilakukan. Misalnya suatu kegiatan tertentu pada saat 

pelaporan dinyatakan mencapai kemajuan melampaui jadwal yang direncanakan, 

tetapi belum tentu kegiatan tersebut sesuai anggaran yang dialokasikan untuk. 

pekerjaan tersebut. 

Konsep nilai hasil (earned value concept) adalah konsep menghitung 

hesarnya hiaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 

diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of work performed). Bila ditinjau 

dari j umlah pekez:i aan yang diselesaikan, maka konsep ini mengukur besarnya unit 

pekerjaan yang telah diselesaikan paua suatu wak1:u dan dinilai berdasarkan 

jumlah anggaran yang discdiakan untuk pekerjaan tersebut. 

Dengan memakai dasar asumsi tertentlJ, metode tersebut dapat 

dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan 

proyek, mctodc konsep nilai hasil ini dapat memperkirakan·. berbagai 

kemungkinan diantaranya : 

1.	 dapatkah proyek diselesaikan dengan dana sisa yang ada, 

2.	 berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, dan 

3.	 berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi mas1h 

sarna seperti saat pelaporan. 

Indikator-indikator yang dipakai dalam metode konsep nilai hasil antara 

lain sebagai berikut. 

/1 
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1. BCWP (Budgeted Cost ofWork Performed) 

Indikator ini menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang 

telah diselesikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. 

2. BCWS (Budgeted Cost ofWork Schedule) 

Adalah anggaran suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal 

pelaksanaan. Jadi dalam hal ini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dEm 

lingkup kerja, dimana pada setiap eIemen pekerjaan telah dialokasikan biaya 

dan jadwal yang nuntinya dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan. Faktor 

yang menunjukkan kemajuan dan pelaksanan proyek seperti : 

a. varians biaya/Cost Varians (CV), varians jadwal/Schedule Varians (SV), . 

b. memantau perubahan varians terhadap angka standar, 

c. indeks produktivitas dan kinerja, dan 

d. prakiraan biaya penyelesaian proyek. 

3. ACWP (Actual Co.~t f?fWork Performed) 

ACWP adalah ju1lah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

yaitu segala biaya pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead. 
:. . 

Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu teltelltu. 
. i 

3.8 Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek 

Pada saat pelapqran data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, 
. I 

ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) . 

yang meliputi : 

1. kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan 

(BCWP), 

2. pengeluaran tercat~t pada sistem akuntansi (ACWP), dan 

3. perencanan dasar i dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya 

(BCWS). 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek 

dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena 
'I 
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analisis variam' tidak mcngintcgrasikan aspck biaya dengall jadwal. Untuk 

mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, 

BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) 

dan varians jadwal terpadu (SV). Berbagai kombinasi antara varians jadwal dan 

varian.') biaya disajikan dalam Gambar 3.8. 

Rumus yang dipergunakan pada varians biaya dan varians .iadwal adalah 

sebagai berikut : 

Varians biaya (CJ) = BCWP - ACWP ~ ( 3.5)
 

Varians jadwal (SV) = BCWP - BCWS ( 3.6 )
 

Cost varians (CV) adalah perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan 

dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. 

Schedule varians (SV) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi· 

sebanding dcngan pcrbcdaan biaya yang tc~iadi. 

I
,
 

I
 
v~rians jildwal 

yarians biaya 

Gambar 3.4 Analisis varians terpadu disajikan dengan Grqfik "S" 
I 

II 
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Angka ncgatirvarians biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih 

tinggi dari anggaran disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan 

terlaksana sesuai anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana 

dengan biaya kurang dari anggaran, ini disebut emil underrun. 

Dcmikian juga halnya dcngan jadwal, angka negatif berarti terJambat, 

angka nol berarti tepat waktu dan angka positif berarti lebih capat dad pada 

rencana, untuk Icbih jc1asnya keterangan ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Analisis Varian." Terpadu 

No 
Varians 
Jadwal 

Varians 
Biaya 

Keterangan 

a Positif Positif 
Peke~jaan terlaksana lebih cepat dari pada 
jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada 
anggaran 

b Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwa] 
dengan biaya lebih rendah dari pada 
anggaran 

c Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuaianggaran dan 
selesai lebih cepat dari pada jadwal 

d Nol Nol 
Pekerjaan 
anggaran. 

terlaksana sesuai jadwal dan 

e Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat 
lebih tinggi dad anggaran 

dan biaya 

f No] ~ Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
. menelan biaya diatas anggaran 

Ig 

h 

Negatif 

Positif 

i 
I 

NolI 

, 

: Negatif 
I , 

I 

Pekerjaan selesai terlambat dengan biaya 
sesuai anggaran ..._---
Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada 
rencana dengan biaya lebih tinggi dari 
anggaran 

1 Negatif Positif 
Pekerjaan selesai terlambat dari pada 
rencana deng<ID biaya lebih rendah dari 
pada anggaran 

t
 
I 

rI 
~ 
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3.9 Jndck Kincrja 

Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan 

sumber daya dan indek kincrja, sehingga untuk mengetahui besar kecilnya indek 

kineda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut : 

Indek kinerja biaya (CPI) = BCWP / ACWP ( 3.7)
 

Indek kinerjajadwal (SPl) = BCWP / HCWS " ( 3.8 )
 

Bila kinerja ditinjau lebih lanjut akan terlihat hal-hal sebagai berikut. 

1.	 Indek kinerja kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dad anggaran 

atau waktu pclaksanaan Icbih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila 

anggaran dan jadwal sudah dibuat seeara realistis, maka berarti ada sesuatu 

yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2.	 Sejalan dengan pemikiran diatas, bila indek kinerja lebih dari satu maka 

kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti 

pengeluaran lebih keeil dari anggaran at~u waktu pelaksanaan lebih eepat dari 

jadwal yang direncanakan. 

3.	 Makin besar perbedaannya dari angka satu, maka makin besar 

penyimpangannya dari perencanaan dasal' atau anggaran. Bnhkan bila terdapat 

angka yang terlalu tinggi, yang berarti pelaksanaan pekerjaan sangat baik, 

namun peflu diadakan evaluasi apakah mungkin perencanaannya atau 

anggarannya yang tidak realistis. 

3.10 Proyeksi Biaya dan Jadwal akhir Proyek 

Iman Soeharto (1998) menjelaskan bahwa membuat prakiraan biaya atau 

jadwal penyelesaian proyek yang didasarkan atas hasil analisis indikator yang 

diperoleh pada saat pelaporan, akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada 

akhir proyek (estimate at completion-EAC), atau dapat dikatakan. memberikan 

proyeksi mengenai akhir proyek atas dasar angka yang diperoleh pada saat 

pelaporan. Prakiraan tidak dapat memberikan jawaban dengan angka yang tepat 
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karcna didasarkan alas hcrhagai asumsi yang dipakai. Meskipun demikian, 

pembuatan prakiraan biaya atau jadwal amat bermanfaat karena memberikan 

peringatan dini mcngcnai hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang, bila 

kecenderungan yang ada pada saat ini (pelaporan) tidak mengalami perubahan. 

Dengan demikian, masih ada kesempatan Wltuk mengadakan tindakan 

pemhctulan. Adarun rumus-rumus yang digunakan adalah : 

Anggaran proyek keseluruhan = Anggaran 

Anggaran untuk pekerjaan tersisa = Anggaran - BCWP 

Indek kinerja biaya (CPI) = BCWP I ACWP 

BHa dianggap kinerja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap seperti pada saat 

pelaporan, maka prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC=EstimateTo 

Completion) adalah sarna besar dengan anggaran pekerjaan tersisa dibagi indeks 

kinerja biaya. 

ETC = (Anggatan - BCWP) I cPt (3S) 

Jadi prakiraan total biaya proyek (EAC=E~timate At Completion) adalah sarna 

dengan jumlah pengcluarun sarnpai pada saat pelaporan ditambah prakiraan biaya 

untuk pekeljaan tersisa, dengan rumus sebagai berikut ini : 

EAC = ACWP + ETC (3.10) . 

ETS (Estimate To Schedule) adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dengan menganggap kinerja jadwal adalah 

tetap seperti pada saat pelaporan 

ETS = (Rencana - Waktu pelaporan) / SPI (3.11) 

EAS (Estimate AI Schedule) adalah waktu pe1aksanaan pekerjaan sarnpai saat 

pelaporan ditambah ~erkiraan waktu yang diperlukan UI1tuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tersisa, pperkiraan waktu sarnpai akhir proyek. EAS diperlukan 

untuk memprediksi selesainya peke~iaan . 

EAS = Waktu Pelaporan + ETS (3.12) 

" 

, l 

--, 
J
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3.11 Kriteria sistcm pcngendalian biaya dan jadwal 

Kriteria sistem pengendalian biaya dan jadwal Cost and Schedule 

Control System Criteria) CIS - CSC adalah penerapan dari konsep nilai hasil 

dengan memasukkan dan mengaitkan unsur-unsur anggaran, pengeluaran, jadwal, 

nilai hasil, lingkup kerja, dan organisasi pelaksana. Dengan demikian kriteria ini 

meletakkan dasar prosedur dan mekanisme pengendaIian yang sistematis dan 

integratif (terpadu) bcscrta pihak peserta proyek, pemilik, kontraktor, dan 

pemasok akan memperoleh faedah dari sistem sebagai berikut ini. 

1.	 Kontraktor dan pemasok dapat dipakai sebagai alat pemantauan, 

pengendalian biaya, jadwal internal, dan 

2.	 Pemilik dapat meyakini bahwa sistem pemantauan dan pengendalian 

internal yang digunakan kontraktor dapat diandalkan, sehingga diperoleh 

data dan informasi yang terpercaya dan objektif untuk bahan membuat 

keputusan. 

Asiyanto, 2002 (dalam Fadrizal Lubis, 2004) memberikan penguraian 

tentang hasil evaluasi biaya dan waktu pelaksanaan dapat disaji.kan dalam satu 

fonnulir evaluasi yang digambarkan dengan tiga macam grafik sebagai berikut 

1m: 

1.	 Grafik budget cost work schedule (BCWS), yaitu grafik anggaran 

biaya (cost budget) yang sesuai dengan schedule pekerjaan, 

2.	 Grafik actual cost work performed (ACWP), yaitu grafik realisasi 

biaya (actual cost) sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, 

3.	 Gralik budget cost work performed (BCWP), yaitu gratlk anggaran 

biaya (cost budget) untuk pekerjaan yang telah diselesaikan . 

Formulir ini menggunakan pola formulir time schedule tipe Bar chart 

yang dilengkapi dengan cueva" S " dimana jadwal kegiatan untuk tiap item 

pekerjaan, bobotnya dinilai dengan anggarannya (budgetnya). Kemudian nilai 

anggaran (budget) secara komulatif dari seluruh kegiatan yang ada pada 

minggu/bulan yang bersangkutan, digambarkan dengan suatu grafik BCWS 
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seperti proses membuat kurva " S " grafik ACWP dan BCWP diperoleh dari nilai 

realisasinya. Cara pembuatan grafik dapat diuraikan seperti dibawah ini : 

1.	 tiap item peke~jaan diberi nilai anggaran nya (budgetnya) atau bobotnya, 

2.	 nilai bobot item tersebut disebarkan (biasanya secara merata) pada setiap 

minggu/buJan sesuai dengan jadwalnya, 

3.	 jumlah bobot seluruhJtem pekerjaan dijumlahkan untuk tiap minggu/bulan 

dari awal samrai minggu/buJan tcrakhir secara komulatif. Titik-titik ini 

dihubungkan dan akan membentuk gratik BCWS, 

4.	 reaiisasi biaya dan penyeJesaian tiap item pekerjaan dicatai, nilai atau 

bobotnya untuk tiap bulan secara komuJatif, 

5.	 jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap 

bulannya· secara komulatif. Titik-titik ini dihubungkan dan akan 

membentuk grafik ACWP, 

6.	 tiap item pekerjaan yang diselesaikan, untuk tiap minggu/bulannya diberi 

nilai anggarannya secara komulatif. Titik-titik ini dihubungkan dan akan 

memhentuk grai}k BCWP. 

Evaluasi progres tiap bulan dilakukan seperti pada Bar chart schedule. 

Cara evaluasi grafik dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

1.	 Evaluasi biaya dengan cara membandingkan grafik ACWP dengan grafik 

BCWP bila ACWP > BCWP, berarti melebihi anggaran (over budget), 

sebaliknya bila terjadi ACWP < BCWP, berarti di bawah anggaran (under· 

budget). 

2.	 Evaluasi waktu pelaksanaan dengan cara membandingkEl1 grafik BCWP 

dengan grafik BCWS, kemudian bila BCWP < BC'WS, berart} proyek • 

terlambat, dan sebaliknya bila BCWP > BCWS proyek lebih cepat dari 

jadwal (ahead of scheduled). Bila mengukumya vertikal diperoleh nilai 

evaluasi dalam bobot dan bila diukur horisontal, maka diperoleh 

keterlambatan / Jebih cepat dalam satuan waktu. 

3.	 Nilai dalam hal ini diukur dengan rupiah, namun juga dapat dikonversikan 

menjadi persen ( % ). Gambar 3.5 berikut ini menjelaskan prakiraan 

jadwal dan hiaya pada akhir proyek. 
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