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BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Tinjauan Umom 

Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 

yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis penyimpangan antara 

pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang 

diperlukan agar sumber daya digunakan seeara efektif dan efisien dalam rangka 

meneapai sasaran (RJ.Moekler, 1972). Pada masa sekarang ini terdapat maeam

maeam teknik dan metode pengendalian proyek, salah satunya adalah metode 

U Konsep Nilai Hasil" dengan analisis perhitungan didasarkan atas tiga indikator 

yaitu : ACWP, HCWP, dan BeWS. 

2.2 Kajian Pustaka 

1)	 Uewi Ami dan Siti Zulaeehah, (1998), "Analisis Pengendalian Biaya, 

Waktu, dan Kinerja Proyek Dermaga Peti Kemas antar Pulau di 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan Metode Konsep Nilai 

Basil". Dalam laporan dijelaskan bahwa analisis tidak hanya satu kali, 

namun dilihat dari perkembangan proyek selanjutnya untuk kemudian 

dilakukan satu analisis untuk yang kedua kalinya. Dengan anggaran 

keseluruhan Rp 47.955.736.559,3 dan waktu keseluruhan 104 minggu 
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(26 bulan) disimpulkan bahwa pada saat pelaporan pertama (Juni 1997) 

biaya sampai akhir proyek sebesar Rp 47.959.577.737,8 (lebih besar 

Rp 3.841178,501) dan perkiraan waktu sampai dengan akhir proyek 

adalah 151 minggu (lebih lambat 12 bulan dari rencana) sedangkan pada 

saat pelaporan kedua (September 1997) biaya sampai akhir proyek sebesar 

Rp 47.955.774.315,5 (lebih besar Rp 37.756,2 dari anggaran) dan 

perkiraan waktu sampai akhir proyek adalah 100 minggu (lebih cepat satu 

bulan dari reneana). 

Berdasarkan analisis kerja yang dilakukan dalam kurun waktu Juni 

September 1997 dengan menggunakan Metode Konsep Nilai HasH dapat 

disimpu1kan bahwa kinerja pelaksanaan Proyek Dermaga Peti Kemas antar 

Pulau di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak lebih baik dari 

pereneanaannya. Walaupun pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung 

lebih eepat dari jadwal, belum tentu hal ini merupakan tanda yang 

menggembirakan sebab ada kemungkinan biaya yang dikeluarkan 

melebihi anggoran. Ini berorti pemnknian binyn tidnk efesien dan dnpm 

Iberakibat proyek seeara keseluruhan tidak diselesaikan. Untuk mengk~ii 
I; 

kemungkinan yang terjadi diperlukan suatu pemantauan dan pengendalian 

kinerja. 

2)	 Ardho dan Tony, (1998), " Aplikasi Metode Konsep Nilai Hasil 

(Earned Value Concept) pada Sistem Pengendalian Proyek 

Konstruksi" dijelaskan bahwa studi kasus dalam pengendalian ini pada 

proyek Semarang North Ring Road Section 1. Dengan Metode Konsep 
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Nilai Hasil, data dan penjelasan yang didapat dati kontraktor pelaksana 

proyek dianalisis dan dibahas dengan deskriptif. Data pelaporan yang 

digunakan pada studi kasus ini adalah pelaporan periode 23 November 

1997 sampai dengan 29 November 1997 (bulan ke-9 dati total bulan 

pelaksanaan 24 bulan) yang ditinjau hanya sekali pelaporan (dengan 

keseluruhan anggaran Rp 16.152.892.568,33) yang menunjukkan proyek 

Semarang North Ring Road Section 1 mengalami keuntungan 

(Rp 1.503.485,700) dan waktu pelaksanaannya lebih cepat dati rencana 

(7,5 bulan lebih cepat) 

3)	 Arif dan Risdi, (2002), ,. Analisis Pengendalian Biaya, Waktu dan 

Kinerja Proyek Janti Fly Over dengan Metode Konsep Nilai Basil" 

disimpulkan bahwa Perfomance proyek dari segi biaya pada saat 

pelaporan pertama hingga pelaporan kelima menunjukkan bahwa anggaran 

aktual lebih kedl dati anggaran (22,6% dari anggaran total) dan dati segi 

waktu menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan mengalami keterlambatan 

dari rencana (1 hari darijadwal). 

2.3 Keaslian 

Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada evaluasi kinerja biaya 

dan waktu dengan lokasi dan jenis proyek penelitian berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yaitu : 

1.	 Pada proyek pembangunan Jembatan Palu IV (jembatan Ponulele) di Kota 

Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. 

2.	 Waktu pelaporan selama 12 bulan. 
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Sepanjang pengetahuan penulis, tugas akhir yang bertema Pengendalian 

Biaya dan Waktu sudah pemah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan 

objek penelitian antara lain : 

1.	 Dewi Ami dan Siti Zulaechah, 1998. Mengangkat proyek Dermaga Peti 

Kemas Tanjung Perak Surabaya, dengan menggunakan metode analisis 

Konsep Nilai Hasil (penelitian pada proyek Dermaga Peti Kemas). 

2.	 Ardho Muhammad Hendrawan dan Tony Wahyu Widodo, 1998. 

Melakukan Aplikasi Metode Konsep Nilai Hasil pada Sistem 

Pengendalian Proyek Konstruksi dengan studi kasus jalan Lingkar Utara 

(North Ring Road) (penelitian pada Proyek Jalan). 

3.	 Arif Suseno dan Risdi Harnzah, 2002. Memakai konsep Nilai Hasil untuk 

mengenalisis kineIja biaya dan waktu pada proyek Janti Fly Over 

(penelitian pada proyek Jalan Layang). 

4.	 Bisma Nusantara, 2003. Menggunakan konsep Nilai Hasil untuk 

mengevaluasi biaya dan waktu pada proyek pembangunan Laboratorium 

Terpadu Universitas Islam Indonesia (penelitian pada Proyek Hangunan 

Gedung). 
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