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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 VHriHns WHktu (SY) 

6.1.1	 Yarians Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan analisis varians jadwal (SY) pada Tabcl 5.5, lllcl1ll1ljllkkall 

nilai varialls waktu (SY) yallg dilalllpilkall dalilill bClltlik gralik patla g,lIl1bar 6.1 

berikut: 

.. .1._-'Proyek 1 • Proyek:2 Proyek 3 Proyek 4 • f'royek 5 Proyek 6 

Proyek 7	 --. Proyek 8 Proyek 9 -+- Proyek 10 

16.000.000,00 

14.000.000.00 . 

12.000.000,00 1- ..- -.-- - ..- --.-.-.--.----- - ~ ----\ - "- -- . 

~ 10.000000.ooL .---------..---- ....--.- ...--- .- .... 
'iii 
~ " i 8.000000.00...,.. " 
'C'" 6.000000,001----- ..._-~~.-' _.._ __._.._-
c: 

~ ... 
4.000.000.00 -~~-	 ._--_ _- ;;6~:'.'---"'._-'_.'-"."."-.- ""-

-~~ 

''.', 

/" ", .. "-".,.,f;'.J<--..... .." .. ~. .,........ ..J
2.000.000.00 
.----.-;6/-~ .....: _. _ ...~" 

......., •., -.-" II __ ~.
~-, ,	 I ! 
o :2 4 6 R 10 12 I 

Waktu (Mlnggu) .........J
 i 

Keterangan: Nama proyek seslIai dengan 11011101' lIrlll pada Tabel 5.2. 

1 
\ GambaI' 6.\ Grafik Yadan waktll (SY) untllk proyek skala kecil 

Dari gambar 6.1 di atas, 11lenulljukkan bahwa 1I1ltlik proyek skala kecil 

dibawah Rp.50.000.000 seCaI'a llll1lU11 dari 10 proyck yang dilinjau mcmiliki 

varians waktll proyek yang baglls, karena semuCl nilai SY Icbih bcsar dari 0 atau 

bernilai positif, yang berarti pelaksanaan proyek pada 10 proyek yallg ditinjau 

lebih cepat dari waktu yang dircncanakan. Dari 10 proyck yallg dililljau, proyck 
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yang memiliki varians waktu terbesar adalah proyek 3 atau proyek Rehabilitasi 

Ruang' Kelas MIN Playen yaitll sebesar Rp 14.525.644,1 0 yang tel:jadi pada 

minggu ke-6 (Tabel 5.5). Hal ini teljadi karena proyek ini mengalal1li percepatan 

waktu yang clIkup tinggi pada minggll-minggu pertama pelaksanaan proyck. 
". 

Bentuk grafik pada GambaI' 6, I di atas, menllnllkkan kecel1licrllngan grafik 

yang konstran. Secara lllTI1l1T1 dari 10 proyek yang ditinjall mcnunjllkan 

pelaksanaan proyek tems naik dari minggll pertama sampai mengalami puncak 

pada minggu pertengahan dan kemudian perlahan tl1run kembali sampai kc titik O. 

Hal ini berarti pengelolaan slimber daya, baik material, kel1angan lllal1pUn tenaga 

kerja dikelola dengan baik. Ini bisa terjadi karena proyek-proyek skala kecil atau 

proyek dengan biaya Icbih kccil dari Rp 50.000.000,00 memiliki tingkat keSlllitan 

pengeljaan dan tingkat resiko yang renda11. Misalnya llnlltllk I1lclcria1, cllkllP 

didatangkan dari dacrah sclcl1lpal schingga tidak II1clllcrlllkan \VakIli dall biaya 

pengiriman material. 

6.1.2	 Val"ians Waktu Proyek Skala Kedl Diatas Rp.50.000.000 

Berdasarkan analisis varians jadwal (SV) pacta Tabel 5.6. menun,iukkan 

nilai varians wflklll (SV) untuk proyek ~,kHla ).;,\.'1,.'11 dioll.l.~ 1\1' \(l (ll)t) 111)\) 

dllllll'/Jilkall d,l!arn bentuk grafik pada gambar 6.2 bcriklll: 
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- ._- ----.- --------

[._.;;;;~~...._~~_;~~;_~;. __.._..... ;~:~;~. :-=;~~:~.:.~_~:~~:-.P~~~;~~- .. -~-·-p~~~-;k=1 ---,.-..._- .-----J:::: r=------- ~~~==-~~~~=-~ 
c: 20,000,000,00 
~ 

-; 
'i 15.000.000,00.., 
III 
l: 
.~ 

'C 
~ 10.000.000,00 

5.000.000,00 

.--------_._-

I 

·j-I----

J II /I \( I f>....-""""------, \:.. tr"" 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Waktu (Minggu) 

Ketenulgan: Nama proyek sesllai dcngun nomor urlll padn Tubel 5.2 

Gambar 6.2 Grafik Varian Waktll (SV) lIntlik proyek skala kecil Diatas 

Rp.50.000.000 

Dari gambar 6.2 di atns, lllct1lllljllkknn bahwa lIntuk pmyel..: skala kecil 

Dintas Rp.50.000.000 secant 1I1tll1l1l dari 10 pmyck yang ditinjall Illellliliki varians 

waklll proyck yang baglls, karcna SCllllla nilai SV Icbill bcsar dari 0 atau bcmilai 

positiC yang bcrarti pclaksannan proyck pnda 10 proyek ynn/!. dilin.iall Iehih cepat 

dari waktll yang dil'lJnCilllllkan. [)nri 10 (lmyck Yilng ditilljilll, (lm)'ck yang 

memiliki varians waktll terbesar adalah proyek 10 atau proyck PClllbanglinan 

Ruang Kelas MAN Godcan yailu scbcsar Rp 27.382.330,46 yang tcl:jadi padn 

minggu ke-6 (TabeJ 5.6). Hal ini tCI:jadi karcna proyck ini mengalami percepatan 

waktll yang cukup tinggi pada minggll pertama yaitll dapal menyelesaikan 

pekerjaan 7,77% dari 2,26% yang direncanakan, walallplln pada minggll kedlla 

menllnjllkkan varians yang mcnurun, akan tetapi pada minggu bcriklltllya, waktll 

proyck kCllIbali dipcrccpat schingga dipcrolch varians yang maksilllHI. 
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Bentuk grafik pada Gambar 6.2 di alas, memUljukkan kecendenUlgan 

grafik yang kurang konstran. Secara umllm dari 10 proyek yang ditinjau 

menunjukkan pelaksanaan proyek naik dari minggu pertama kemudian kembali 

turon pada minggu beriklltnya, walallpun masih memiliki varians yang positif. Hal 

ini berarti pengelolaan swnber daya, baik material, kellangan maupun tenaga kerja 

dikelola kurang baik, karena pelaksana proyek tidal<. bisa menjaga prestasi 

keIjanya untuk terns meningkat. lui bisa terjadi karena proyek-proyek skala kecil 

Diatas Rp.50.000.000 atau proyek derigan biaya lebih besar dati Rp 50.000.000,00 

memiliki tingkat kesulitan pengerjaan dan tingkat resiko yang lebih rumit dati 

proyek skala keeil dibawah Rp.50.000.000. 

6.2 Kinerja Waktu (SP!) 

6.2.1 Kinerja Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis indeks kinerja proyek untuk proyek sekala keeil 

dibawah Rp.50.000.000 pada tabel 5.7, maka dapat dibuat grafik kinerja Waktll 

seperti ditunjukkan dalam gambar 6.3 berikut: 
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_._-~ ~~---- ..............._.
 

3.500 

• Proyek 1 __ Proyek 2 _. Proyek 3><- proyek"4 __ proyek5"'''~'~'''P;~;~ 
___ Proyek 7 --Proyek 8 -- Proyek 9 __ Proyek 10 --Rata-rata 

Gambar 6.3 Grafik indeks kineIja waktu (SPI) proyek skala kecil Dibawah 

Rp.50.000.000 

Dari grafik pada gambar 6.3 di atas terlihat nilai SPI untuk 10 proyek skala 

keeil dibawah Rp.50.000.000 yang ditinjau lebih besar dari 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua proyek yang ditinjau memilki kinerja yang baik 

dengan waktu pelaksanaan proyek lebih eepat dari waktu yang direllcanakan. 

Nilai SPI tertinggi terjadi pada proyek 3 atau Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas 

.MIN-J>.lnycn dengan nilai SPI 2,884. 

Bcntuk graflk menunjukkan bahwa hampir semua proyek mengalami 

percepatan atau kinerja yang bagus pada awal pelaksanaan yang ditunjukan 

dengan nilai SPI yang tinggi. Kemudian pada minggll-minggu berikutnya 

menunjukkan kinerja yang semakin menllrun sampai proyek selesai. Akan tetapi 

dari bentllk grafik yang· terjadi, memmjllkkan bahwa penunman terjadi seeara 

konstan, tidak mengalami penunmall yang drastis. Hal ini berarti proyek dengan 

skala keeil memiliki manajemen waktu yang baik. 
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6.2.2 Kinerja Waktu Proyek Skala Keeil Diatas Rp.50.000.000 

p_, ~ ""'ok 2
--Proyek 8 -- Proyek 9 

4,000~,.. "__ ,....,, 

3,000 1"";':1,::,::11" /~,(';; < 

3,500 I ,"::., ;;:;:;Z;;;~,,;,;;:,'.,_,,:'i 

p..,." -. ""'ok 4
-+-Proyek 10 --Rala~ta 

' , 

~p."" _ P"",.. • -P""~7..' .. 

',1 

I 
I 

2,500 -I-'''?'i;:~~ 

~ 2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

0,000 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waktu (Mlnggu) 

11 12 13 14 15 16 17 

Keterangan: Nama proyek sesuai dengan nomor urut pada Tabel 5,2, 

Gambar 6.4 Grafik indeks kineIja waktu (SPI) proyek skala kecil diatas 

Rp.50.000.000 

, Berdasarkall hasil allalisis illdeks kineIja proyek lUltuk proyek skala keeil 

dibawah Rp.50.000.000 pada tabel 5,8, maka dapat dibUlit gratik kinerja waktu 

sepertiditunjukkan dalam gambar6,4 di atas. 

Dan grafik pada gambar 6.4 di atas terlihat nilai SPI untuk 10 proyek skala 

keeil diatas Rp.50.000.000 yang ditinjau lebih besar dari I. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua proyek yang ditinjau memilki kinerja yang baik dengan waktu 

pelaksanaan proyek lebih eepat dari waktu yang direneanakan. Nilai SPI tertinggi 

teIjadi pada proyek io atau Proyek Pembangunan Ruang Kelas MAN Godean 

dengan nilai SPI 3,445. 

Bentuk grafik menunjukkan bahwa beberapa proyek skala keeil dibawah 

Rp.50 000.000 mengalami pereepatan atau kinerja yang bagus pada awal 

pelaksanaan yang ditunjukan dengan nilai SPI yang tinggi, walaupun kemudian 
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mengalami penunman kinerja yang drastis kemudian, kembali naik kembali. 

Kemudian pada minggu-minggu berikutnya menunjukkan kinelja yang semakin 

menurun sampai proyek selesai. BentJk grafik yang te~jadi, menunjukkan bahwa 

penurunan terjadi seeara tikak konstan, atau mengalami penurunan yang drastis 

atau hal sebaliknya. Hal ini berarti proyek dengan skala keeil Diatas 

Rp.50.000.000 memiliki manajemen waktu yang kurang baik. 

6.3 Prediksi Akhir Waktu Proyek 

6.3.1 Prediksi Akhir Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis prediksi waktu penyelesaian proyek untuk 

proyek keeil pada Tabel 5.9, maka diperoleh pereepatan penyelesaian waktu 

pelaksanaan proyek seperti terdapat dalam tabel 6.1 berikut: 

Tatel 6.1 Pecepatan waktu penyelesaian untuk proyek skala keeil dibawah
 

Rp.50.000.000
 

I I Le-bih WaktuTahun %
Nama ProyekNo. cepat RencanaPelaksanaan Percepatan(Harj) (Hari) 

I Rehabilitasi RuanS Kelas I 2001 2 8 251 MIN Melikan 

Rehabilitasi Ruang Kclas . 2001 3 10 30
2 Ml Ma'arifGarongan__._ _. .

1----- -----.----- - I
fRehabilitasi Ruang Ke as 2002 5 I· 10 503 MIN Plaven 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2002 3 I 10 30 -. 41-MINflojongan 

Rehabilitasi RuanS Kelas 2003 3 I 10 305 I MIN Semin 

I Pembangunan Mushala I 200) 2 I 10 206 MTs Guppi Semin 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2004 2 10 207 I MTsN Ngamplak 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2004 o 10 o8 I MTsN Pakem 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2005 4 I 10 409 I SD Kanisius Bogor 

I RehabiJitasi RuanS Kel~ 2005 3 10 3010 SD Kanisius Sendangadl 

Rata-rata 3 28 

80 



.. __ .__----~_. . 

Dari Tebel 6.\ di alas terlihat bahwa dari 10 proyek yang t1ilinjau, <) 

proyek mengalami pereepatan sedangkan I proyek yaitll Proyek Rehabilitasi 

Rllang Kelas MTsN Ngamplak yang dilaksanakan tahull 2004, waktll 

penyelesaiannya tepat dengan waktll yang direneanakan alau pcrcepalannya O. 

Waktu pereepatan paling lama diberikan oleh Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas 

MIN Playen dcngan waktll pcecpatan 5 hari dari waktll rel~cana \0 hari, atall 

proyek dapat dipereepal 50% dari rencana, schingga dari \0 rroyck rala-rata 

mengalami pereepatan waktll 28% atall rata-rata dipercepat 3 hari. 

6.3.2 Prediksi Akhir Waktu Proyek Slutla Kccil Diatas Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis prediksi waktu pcnyelesaian proyek lIntllk 

proyek keeil dibawah Rp.50.000.000 pada Tabel 5.10, l11aka diperoleh pereepatan 

penyelesaian waktll pelaksanaan proyek seperti terdapat dalam tabel 6.2 bcrikllt: 

! 
'I 
I 
1 ,
i 
L.
 
I

I
1 
II 
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Tabel 6.2 Perccpatan waktu pCllyelesaian ulltuk proyck skala kccil tlibawah
 

Rp.50.000.000
 

WaktllLebih 01.,Tahlln 
RencanacepatNama ProyekNo. Pe,"cepatanPeln ksanaan 

(Hud) (Ha ri)
 

Rehabilitasi Ruang Aula
 3
 12
 25,002001
1
 
_~~N Pakem~__ ..._.___ _.-- -_ ...... __ .. _--. ......_.... . .................._.
 

Pembangunan 
....
 

2
 

r-- 

4
 17
 23,53 
Yogya 
Rehabilitasi Ruang Kelas 

2001
Perpustakaan MIN 2
 

4
 16
 25,002002
3
 
MlNNgawen t----.-  -- .._----
Pembangunan Mushala 

2002
 3
 10
 30,004
 
MIN Poiongan
 
Pembangunan Prasarana
 

5
 2003
 3
 10 30,00 
Sindutan 
Lingkungan MIN 

-•...._-- - -_. -----.. ---_._-_.. ----- ._-
Pembangunan Ruung 

2003
 2
 14,296
 14

.Kelas MIS Kediwung... ____ • 0" ,_ ."_____.~, ______ ..._--_............ 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
------ ---.-- -.._- - ._ ..- --. .--'--"-"---'-- -.- 

2004
 20,007
 2
 10

MIS Pijenan - ............
 _.._--_._-----._..----._..- ._._-- --_._-._----_.-
Pembangunan Prasar<Ula 2004
 2
 16,678
 12

Lingkungan MTsN Janten 

~-'-

_. __.__ __._~-_._--- ----------- .-. ,---------_ .. 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
14
2005
 3
 21,439
 

MTsN Ngawen 
Pembangunan Ruang 17
2005
 4
 23,5310
 
Kelas MAN Godean 

~ __. 

Rata-ratn 3
 22,94 
_.-

Dari Tebel 6.2 di atas terlihat bahwa dari 1°proyek yang ditinjall, Sel1111a 

proyek mengalami percepatan waktll pclaksanaan. Waktll pcrcepatan paling 

sedTkit adalah 2 had, sediillgkall waktu PCt:cel>cit'an'6aTlIlg IallHiH(icl f~'h--4 hari dari 

waktll rencana 17 dan 16 hali, atall proyek dapat dipercepat 23,53% dan 25,0% 

dari rencana, sehingga dati 10 proyek skala kecil Dibawah Rp.50.000.000, rata

rata n~engalal11i percepatan waktu 22,94% atau rata-rata dipercepal 3 Imri 
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6.4	 Perbandingan Kinerja Proyek SIDlia Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

dengan Skala Keeil Diatas Rp.50.000.000 

6.4.1 Perbandingan Varians Waktu 

Berdas~rkan hasil analisis varians waktu untuk proyek skala kecil dibawah 

Rp.50.000.000 dan skala kecil diatas Rp.50.000.000 pacta Tabel 5.5 dan Tabel 5.6, 

maka dapat diperoleh perbandingan rata-rata varians waktll dari kedlla proyek 

tersebut untuk periode waktu 2001 - 2005, seperti diillistrasikan pada Gambar 6.5 

berdasarkan TabeI6.3. 

Tabel6.3 Rata-rata Varians Waktu (SV) Tahun 2001 - 2005 

No. 
Tahun 

Pelaksanaan 

Rata-rata Vatians Waktll{.SV) 
Kecil dibawah 
Rp.50.000.000 

(Rp) 

Kecil Dialas 
Rp.50.000.000 

(Rp) 
1 2001 3.984.966,09 4.039.631,78 

_.'

2 
____0._0_ 

3 

2002 
-.-..-.--_..-- 

2003 

5.778.106,56 
_._._..~_.-._-_ .. _- .-...._..-_ •..._.._._._ . 

1.624.095,62 

3.178.397,22 
. ' ... ~---.,_............. -_ .. 

5.820.547,91 

4 2004 3.102.891,81 10.211.157,48 
- 

5 2005··· 2.305.730,78 6.631.448,50 
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, 
.. ...:....-_~.- .- --'--.:....- --'-'..- -_.. ~ ..-. ~_----.c..._.__. 

----+-- Skala Kecil < 50 Juta Skala Kedl > 50 Juta 

12.000.000,00 

10.000.000,00 

i S
CI) /"- 8.000.000,00 
::J... 

.:.:: / ~" 
]i...../I'll 6.000000,00

I 3: 
en 

. \/ ./
/

c: 
I'll 4.000.000,00 ~/·C --.-. -':<j
I'll 
> 

2.000.000,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tahun Pelaksanaan (Tahun) 

Gambar 6.5 Rata-rata varians waktu proyek skala kecil di bawah
 

Rp 50.000.000,00 dan skala kecil di atas Rp 50.000.000,00
 

Berdasarkan Gambar 6.5 di atas, dari 5 periode yang ditinjau, proyck skala 

di atas Rp 50.000.000,00 menunjukkan varians waktu yang terus meningkat tiap 

tah\Jnnya. sl~drlnljkan kondisi sebaliknya dialami proyek skala kecil di bawah 

Rp.50.000.000 yang mengalami penurunan varians waktu tiap tahunnya. 

6.4.2 Perbandingan Kinerja Waktu 

Bcrdasarkan hasil anal isis kinelja \vaktu untuk proyek skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000,00 dan kccil di atas Rp 50.000.000,00 pada TabeI 5.7 dan Tabel 

5.8, maka dapat diperolch perbandingan rata-rata kine~ja waktu dari kedua proyek 

tersebllt llntuk periodc waktll 2001 sampai dcngan 2005, sepelti diilustrasikan 

pada Gambar 6.6 berdasarkan Tabel 6.4. 

·i 
" 

I, 

I 
I
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'rabel 6.4 Rata-rata Kinerja Waktu (SrI) Tahun 2001 ~ 2005 

T h "~---Rat(;~~~ta Kinerja Waktu (sri) ==1I, 

a un	 --' --
~(). Polaksanaan	 Keeil di bawah Keeil di atas 

Rp.50.000.000 Rp.50.000.000---_..__ ......  --r--'-' 
1 2001 1,352 1,293 

2 2002 1,654 1,095 

20033 1,152 1,205 

4 2004 1,409 1,536 
..	 ._

20055 1,144 1,219 

-+-- Skala Keei < 50 Juta ~- Skala Keeil > 50 Juta 

1,800 I I 

1,600 •. ,... ..,--, -

= 1,400 , ..... ,~._~" .•
a. 
~ 1,200 "':-:---c,c:: /._.,j~N" . . ~·:~n 

- ...... ;:f,: - ... --r 
;:, 

, ~ 1,000 
Ctl

3: 0,800 
f! 
Ql 0.600 
c: 

S2 0,400 

0,200 

0,000 

20.00. 200J 20_02 2003 2004_ 2005nn n .2006 

Tahun Pelaksanaan (Tahun) 

GambaI' 6.6 Rata-rata kine~ja waktu proyek skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000,00 dan skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

Berdasarkan Gambar 6.6 di atas, dari 5 periode yang ditinjau, proyek skala 

kecil diatas Rp.50.000.000 menUl~iukkan kine~ia waktu yang terus meningkat tiap 

tahunnya, sedangkan kondisi sebal iknya dialami proyek skala kecil di bawah Rp 

50.000.000,00 yang mengalami penurunan kine~ia waktu tiap tahunnya, 
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6.4.3 Pcrbandingan Prcdiksi Waktu Akhir Proyek 

Dari tabel 6.1 dan 6.2 di atas waktu percepatan paling lama untuk proyek 

skala kecil di hawah Rp 50.000.000,00 diberikan oleh Proyek Rehabil itasi Rllang 

Kelas MIN Playen dengan waktu pecepatan 5 hari dari waktu rencana 10 hari, 

atau proyek dapat dipercepat 50% dari rencana, sedangkan yang paling kecil 

adalah 0, sehingga dari 10 proyek rata-rata mengalami percepatan waktll 28% atall 

rata-rata dipercepat 3 hari. Untuk proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

waktll percepatan paling sedikit adalah 2 hari, sedangkan waktll percepatan paling 

lama adalah 4 hari dmi waktu rencana 16 hari, atau proyek dapat dipercepat dan 

25,0% dari rencana, sehingga dari 10 proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

rata-rata mengalami percepatan waktu 22,94% atau rata-rata dipercepat 3 hari. 

Jadi dari sisi pcrccpatan waktu pcnyclcsaian proyck, proyck skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000.00 lebih baik dari pada proyek skala kecil di atas Rp 

50.000.000,00. 

6.5 Pc."bandingan dcngan Pcnclitian Lain 

Penelitian Hendrawan dan Widodo (2003) menunjukkan bal1\va kine~ia I 
proyek yang ditinjau secara umum memiliki kinerja yang baik dengan nilai CV I 
yang pusitir dan nilai CPI Iebih be~al' dari 1, kecuuli paJa pclaporan bulan kc-2 I 
tedadi keterlambatan. Penelitian Nusantara (2003) menghasilkan kine~la proyek ~ 

yang baik yang E1itunjukkan oteh nilai SV yang positii=-dan-niiai-SPI-Iebih-bcsar- I 
dari I. Terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 745.897.240,99,- sehingga " 

proyek ini dari segi biaya dinyatakan untung, walaupun tCljadi keterlarnbalan 

selama 24 hari. Sedangkan dalam penelitian int dari 10 proyek skala kecil di 

bawah Rp 50.000.000,00 dan 10 proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000.00 

semuanya menunjukkan kinerja yang baik dengan percepatan waktu yang terjadi 

rata-rata 28% dari waktu rencana untuk proyek skala kecil di bawah Rp 

50.000.000,00 dan 22,94% untuk proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00. 
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