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3.1 Tinjauan Umum 

Proyek adalah gabungan berbagai sumber daya yang dihimpun dalarn 

suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu 

(D.I Cleland dan W.R. King, 1987). 

Pelaksanaan kegiatan proyek dalarn hal ini proyek konstruksi merupakan 

rangkaian mekanisme kegiatan atau pekerjaan yang rumit, berlapis-Iapis, dan 

saling tergantung satu sarna lain. Selain itu, sifat pekerjaannya sangat terurai, 

terbagi-bagi dan terpisah-pisah sesuai dengan karakteristik dan profesi 

pekeIjaannya. Pada kenyataannya, tidak pernah dijumpai suatu proyek yang 

semua kegiatannya berjalan sesuai dengan perencanaan dasar (berupa anggaran, 

jadwal, penetapan standar mutu, organisasi pelaksana, pengisian personil, serta 

urutan langkah pelaksanaan pekerjaan), terutarna bagi proyek yang besar dan 

kompleks. Hal ini disebabkan antara lain pada waktu menyusun perencanaan 

dasar belum cukup tersedia data dan informasi yang memadai, sehingga bahan 

perencanaan sebagian besar didasarkan atas asumsi keadaan yang akan datang. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek 

suatu ketika dapat menyimpang dari rencananya, maka diperlukan suatu usaha

usaha manajerial untuk mengatasi segala kendala-kendala yang muncul dalarn 
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pelaksanaan suatu proyek. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut disebut sebagai 

MANAJEMEN PROYEK, yaitu suatu usaha merencanakan, mengorganisir, 

memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka 

pendek yang telah ditentukan (Iman Soeharto, 1995) 

Dari uraian di atas terlihat bahwa dasar dari manajemen proyek 

mengandung hal-hal pokok sebagai berikut : 

1.	 Menggunakan pengertian manajeman berdasarkan fungsinya yaitu 

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber 

daya berupa manusia, dana dan material. 

2.	 Kegiatan dikelola beIjangka pendek, dengan sasaran yang telah digariskan 

secara spesifik. Ini memerlukan teknik dan metode pengelolaan yang 

khusus, terutama aspek perencanaan dan pengendalian. 

3.	 Memakai pendekatan sistem (system approaching management). 

4.	 Mempunyai hirarki (arus kegiatan) horizontal di samping hirarki vertikal. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa manajemen proyek tidak bennaksud 

meniadakan arus kegiatan vertikal atau mengadakan perubahan total terhadap 

manajemen klasik, tetapi ingin memasukkan pendekatan, teknik serta metode 

yang spesifik untuk menanggapi tuntutan dan tantangan yang dihadapi, yang 

sifatnya juga spesifJk, yaitu kegiatan proyek. 

Manajemen proyek tumbuh karena dorongan untuk mencari pendekatan 

pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Jadi dapat 

dikatakan manajemen proyek adalah penerapan lima fungsi manajemen (planning, 

organizing, commanding, actualing, controlling) terhadap kegiatan proyek. 
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3.2 Konsep Manajemen Proyek 

Konsep manajemen proyek berkaitan erat dan sangat dipengaruhi oleh 

pemildmn manajemen modem. Sedikitnya ada tiga hal dati pemildran manajemen 

modem yang berpengaruh terhadap manajemen proyek, yaitu manajemen klasik, 

pendekatan sistem dan pendekatan situasional (contigency). Manajemen klasik 

menjelaskan tugas-tugas manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu merencanakan, 

mengorganisir, memimpin dan mengendalikan. Pendekatan sistem adalah 

pemikimn yang memandang sesuatu dari wawasan totalitas. Adapun pendekatan 

situsioanal pada dasarnya berpendapat bahwa tidak ada satupWl pendekatan 

manajemen terbaik yang dapat dipakai untuk mengelola setiap macam kegiatan, 

atau dengan kata lain, teknik pengelolaan yang baik untuk suatu kegiatan tertentu 

tidak menjamin kebethasilan yang sarna bagi kegiatan yang berbeda. Oleh karena 

itu, pengelolaan harns bersifat luwes (flexible). Ketiga hal tersebut di atas dapat 

dilihat pada garnbar 3.1 sebagai berikut : 

MANAJEMEN PENDEKATAN 
KLASIK SISTEM 

Gambar 3.1 Latar belakang pemikiran manajemen proyek 



Penerapan lima fungsi manajemen pada ' 

berikut: 

3.2.1 Perencanaan (Planning) 

Pada aspek perencanaan, baik manajemen proyek model. 

keduanya mengikuti hirarki pereneanaan (sasaran-obyektif-strategi-oI>.. 

Namun pada tahap operasional manajemen proyek perlu didukung oleh Sl.. 

pereneanaan yang dapat menyusun reneana secara cermat urutan pe1aksanaan \. 

kegiatan maupun penggunaan sumber daya bagi kegiatan-kegiatan tersebut, agar 

proyek dapat dise1esaikan seeepatnya dengan penggunaan sumber daya seminimal 

mungkin. 

Di dalam pereneanaan ada enam pertanyaan dasar yang dapat dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan, yaitu : 

1. Tindakan apa yang harns dilakukan (What), 

2. apakah sebabnya tindakan tersebut hams dilakukan (Why), 

3. dimana tindakan tersebut harns dilakukan (Where), 

4. kapan tindakan tersebut hams dilakukan (When), 

5. siapa yang akan me1akukan (Who), 

6. bagaimana cam me1aksanakan (How). 

3.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Kese1uruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang 

serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing 

bertujuan untuk tereapainya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil 

guna dalam meneapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Dalam menunjang aktivitas tersebut dibuat susunan organisasi yang 

memacu terselenggaranya arus kegiatan horizontal maupun vertikal, dengan 

tujuan penggunaan sumber daya secara optimal. 

3.2.3 Memimpin (Commanding) 

Pimpinan tunggal membawahi dari kelompok dan bagian organisasi yang 

diserahi tugas khusus (proyek). Pemimpin ini berhubungan dengan usaha 

memberikan bimbingan, saran-saran, perintah-perintah dalarn pelaksanaan tugas 

masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan 

benar-benar tertuju pOOa sasaran. Disamping itu, pemimpin juga berfungsi 

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif 

tertuju pada realisasi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3.2.4 Pengawasan (Controlling) 

Dalarn kegiatan proyek, diperlukan OOanya keterpaduan antara 

perencanaan dan pengendalian yang relatif lebih erat dibanding dengan kegiatan 

yang bersifat rutin. Untuk itu perIu digunakan metode uang sensitif, artinya dapat 

il. 
mengungkapkan atau mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. Metode yang 

dimaksud misalnya, konsep Eamed Value. Dalarn pelaksanaan kegiatan 

controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan 

agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. 
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3.2.5 Pendekatan Sistem (System Approach) 

Pendekatan ini menekankan bahwa proyek adalah bagian dari siklus 

sistem yang lengkap. Dengan demikian penanganannya hendaknya mengikuti 

metodologi sistem. Misalnya, pada tahap konseptual dipakai Analysis System 

sebagai sarana mengambil keputusan. Untuk mewujudkan gagasan menjadi 

kenyataan fisik dipakai Engineering System, sedangkan pada tahap implementasi 

digunakan Management System. 

Konsep manajemen proyek menginginkan adanya penanggung jawab 

tunggal yang berfungsi sebagai pusat sumber informasi yang berkaitan dengan 

proyek, integrator, dan koordinator semua kegiatan dan peserta sesuai dengan 

kepentingan dan prioritas proyek. Konsep manajemen proyek juga bertujuan 

menciptakan keterkaitan yang erat antara perencanaan dan pengendalian. Hal ill 

terutama disebabkan cepatnya perubahan kegiatan yang berlangsung hanya sekali. 

3.3 Fungsi dan Proses Pengendalian 

Fungsi perencanaan bennaksud untuk meletakkan dasar sasaran proyek, 

yaitujadwal, anggaran, dan mutu. Langkah selanjutnya adalah mengorganisir dan 

memimpin sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran tersebut. Untuk itu, 

diperlukan suatu usaha yang bertujuan agar kegiatan proyek dapat berjalan 

mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Usaba ill dikenal 

sebagai pengendalian yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen proyek. 

Adapun proses pengendalian terdiri dari berbagai langkah kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis. 
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Menurut RJ. Mockler (1972), pengendalian adalah usaha yang sistematis 

untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 

sistem infonnasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis 

kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian 

mengambil tindakan pembetulan yang dibutuhkan agar sumber daya digunakan 

secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Efektif adalah usaha 

atau tindakan yang dapat membawa hasil atau berhasil guna (Tim Penyusun 

Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996). Efisien adalah 

tepat atau sesuai untuk mengeIjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak 

membuang waktu, tenaga, dan biaya) (Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, 1996). 

Penyimpangan-penyimpangan nilai varian (perbandingan antara nilai 

Varian dengan biaya anggaran proyek dalam satuan persen) > 10% dari anggaran 

proyek, merupakan indikator tentang akan timbulnya kesulitan dalam hal 

keterlambatan biaya dan waktu atau gagalnya dalam pelaksanaan proyek. (Imam 

Soekoto, 1987). Penyimpangan lebih dari 10% bisa dikatakan kecenderungan 

penyimpangan tinggi, dan kurang dari -10% bisa dikatakan rendah. (Donald S. 

Barrie, 1990). 

Keterlambatan mungkin terjadi akibat momentum yang belum tercapai 

pada minggu-minggu sebelumnya, maka pastilah diperlukan campur tangan 

manajemen di dalam pelaksanaan di lapangan, maka jelas bahwa perlu diadakan 

perhitungan-perhitungan kembali dan reschedulling, sebelum terjadi malapetaka 

yang berupa gagalnya pelaksanaan proyek. (Imam Soekoto, 1987). 
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Besarnya nilai varian didasarkan atas tanda positif, negatif dan nol. Bila 

bertanda positif (+) dapat diartikan bahwa proyek tersebut mengalami kemajuan 

dan keuntungan. Bila bertanda negatif (-) dapat diartikan bahwa proyek tersebut 

mengalami kemunduran dan kerugian. Dan apabila nilai varian sarna dengan nol 

(= 0) itu berarti proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran. (Iman 

Soeharto,1995). 

Indeks kinerja dapat mengindikasikan tentang kondisi proyek. Apabila 

indeks kinerja lebih besar dari satu (>1) berarti pengeluaran lebih kecil dari 

anggaran dan waktu pelaksanaan lebih eepat dari reneana. Indeks kinerja lebih 

kecil dari satu «1) berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran dan waktu 

pelaksanaan lebih lama dari reneana. Dan apabila indeks kinerja sama dengan satu 

(=1) berarti pengeluaran biaya dan waktu pelaksanaan sesuai dengan reneana. 

Makin besar perbedaan dari angka satu maka makin besar penyimpangannya dari 

pereneanaan oosar atau anggaran. (Iman Soeharto, 1995). 

Perencanaan dan pellgelldalian adalah sesuatu yang tidak OOpat dipisahkan 

dalam pelaksanaan proyek. Pelaksanaan memerlukan waktu yang lama dan 

memerlukall usaha yang sWlgguh-sungguh dan sangat tergantung pada sistcm 

pengendalian yang efektifdan sistem infonnasi yang digunakan. (Iman Soelutrto, 

1995). Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas, maka proses pengendalian 

proyek OOpat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan sasaran, 

2. Definisi lingkup kerja, 
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3.	 Menentukan standar dan laiteria sebagai patokan dalam rangka mencapai 

sasaran, 

4.	 Merancanglmenyusun sistem infonnasi, pemantauan, dan pelaporan basil 

pe1aksanaan pekeIjaan, 

5.	 Mengkaji dan menganalisis hasil pekeIjaan terhadap standar, laiteria, dan 

sasaran yang telah ditentukan, 

6.	 Mengadakan tindakan pembetulan. 

3.3.1 Menentukan Sasaran 

Sasaran pokok proyek adalah menghasilkan produk atau instalasi dengan 

batasan anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Sasaran ini dihasilkan 

dari suatu perencanaan dasar dan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi atau membangun 

proyek, sehingga sasaran-sasaran tersebut merupakan tujuan utama dari kegiatan 

pengendalian. 

3.3.2 Lingkup Kegiatan 

Untuk mempeIjelas sasaran maka lingkup proyek didefinisikan lebih 

Ianjut, yaitu mengenai ukuran, batas, dan jenis pekeIjaan apa saja (Paket keIja, 

SRI<) yang harns dilakukan untuk menyelesaikan lingkup proyek keseluruhan. 

Misalnya proyek konstruksi, pekeIjaan-pekeIjaan tersebut adalah perencanaan, 

perancangan, pengadaan, dan konstruksi, yang masing-masing telah ditentukan 

anggaran, jadwal, dan mutunya. 
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3.3.3 Standar dan Kriteria 

Dalam usaha mencapai sasaran secara efektif dan efisien, perIu disusun 

suatu standar, kriteria atau spesifikasi yang dipakai sebagai acuan untuk 

membandingkan dan menganalisis pekeIjaan. Standar, kriteria, dan patokan yang 

dipilih dan ditentukan harus bersifat kuantitatif, demikian pu1a metode 

pengukuran dan perhitungan harus dapat memberikan indikasi terhadap 

pencapaian sasaran. Terdapat bermacam-macam standar kriteria (Iman Soeharto, 

1995), diantaranya adalah : 

1.	 Berupa satuan uang, seperti anggaran per satuan unit pekeIjaan (SRK), 

anggaran pekeIjaan per unit per jam, penyewaan alat unit per jam, biaya 

angkutan per ton per km. 

2.	 Berupa jadwal, misalnya waktu yang ditentukan untuk mencapai milestone 

(tonggak kemajuan). 

3.	 Berupa unit pekerjaan yang berhasil diselesaikan. 

4.	 Berupa standar mutu, kriteria, dan spesifikasi, misalnya yang berhubungan 

dengan kualitas material, dan uji coba pemlatan. 

3.3.4 Merancang Sistem Informasl 

Satll hal yang perIu ditcntukon dnlam proses pengendalian proyek adalah 

perIunya sistem informasi dan pengumpu1an data yang mampu memberikan 

keterangan yang tepat, cepat, dan akurat. Sistem Informasi diperIukan untuk 

kegiatan pOOa butir d (gambar 3.2) dan pengolahannya menjadi suatu bentuk 

informasi yang dapat dipakai untuk tindakan pengambilan keputusan (langkah 

pada butir d dan e gambar 3.2). Suatu perangkat sistem informasi manajemen 
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proyek-SIMP (Project Management Information System), yaitu sistem infonnasi 

manajemen dengan komputer dimana sistem ini 

menganalisis, menyimpan data, dan memprosesnya 

diperlukan, sehingga mampu memicu proses pengendali

dapat 

menjadi 

an. 

mengumpulkan, 

infonnasi yang 

3.3.5 Mengkaji dan Menganalisis Hasil Pekerjaan 

Langkah ini berarti mengkaji segala sesuatu yang dihasilkan oleh kegiatan 

pacta butir d (gambar 3.2). disini diadakan suatu analisis atas indikator yang 

diperoleh dan mencoba membandingkan kriteria dan standar yang ditentukan. 

Hasil analisis ini penting karena akan digunakan sebagai 1andasan dan tindakan 

pembetu1an. Oleh karena itu, metode yang digunakan hams tepat dan peka 

terhadap adanya kemungkinan penyimpangan. 

3.3.6 Mengadakan Tindakan Pembetulan 

Apabila hasil analisis menunjukan adanya indikasi penyimpangan yang 

cukup bcrarti, maka per1u diadakan langkah-Iangkah pembetulan. Tindakan 

pembetulan ini dapat berupa : 

1.	 Relokasi sumber daya, misalnya, rncmindahkan peralatan, tenaga keJja 

dan kegiatan pembangunan fasilitas pembantu untuk dipusatkan ke 

kegiatan konstruksi instalasi dalmn rangka mengejar jadwaJ produksi. 

2.	 Menambah tenaga keIja dan pengawasan serta biaya dari kontingensi 

(cadangan biaya) 

3.	 Mengubah metode, cara dan prosedur keIja, atau mengganti peralatan yang 

digunakan. 
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Hasil analisis dan pembetulan akan berguna sebagai umpan balik 

perencanaan pekeIjaan selanjutnya dalam rangka mengusahakan tetap 

tercapainya sasaran semma. 

SASARAN PROYEK LINGKUP KERJA STANDAR &KRITERIA 

Membuat ProduklInstalasi 
dengan : 
L Anggaran 
2. Jadwal 

Menyusun SRK : 
L Per hirarki 
2. Faket kelja 
3. Kode biaya 

1. Milestone 
2. Anggaran per paket 
3. Jadwallpaket 
4. Standar mutu 
5. KineIja 
6. Produkti"itas 

£ 

3. Mutu tertentu 

! I! 

TlNDAKAN 
PEMBETULAN 

L Relokasi sb daya 
2. Jadwal alternatif 
3. Prosedur & metode 
4. Rework (pengeljaan 

kembali 

f 

PERENCANAAN 

MENGKAJlDAN
 
MENYIMPULKAN
 

l.	 Interprestasi masukan 
2.	 Biaya dan jadwal 

penyelesaian 
3.	 Kualitas 
4.	 Laporan kesimpulan 

~ 

~ 

MEMANTAU PRESTASI
 
PEKERJAAN
 

1.	 Mengukur basil kerja 
2.	 Mencatat pemakaian 

sumberdaya 
3.	 Memeriksa kineJja 

dan kualitas 

!! 

PENGENDALIAN
 

Gambar 3.2 Siklus Perencanaan dan Pengendalian Proyek
 

Gambar 3.2 menunjukkan urutan langkah proses perencanaan 

danpengendalian. Dati gambar tersebut terlihat bahwa langkah pertama, yaitu 

menentukan sasaran proyek, merupakan hasil dari perencanaan dasar (a+b), 

dilanjutkan dengan penjabaran kriteria atau tolak ukur (c), kemudian diikuti 

dengan langkah-Iangkah pengendalian (d+e) dan diakhiri dengan tindakan 
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pembetulan bila diperIukan (t). Disini terlihat demikian eratnya keterkaitan antara 

perencanaan dan pengendalian dalam suatu penyelenggaraan proyek. 

3.3.7 Objek dan Aspek Pengendalian 

Dengan mengetahui fungsi, proses, serta metode pengendalian proyek, 

maka langkab. berikutnya adalah mengidentifikasi jenis kegiatan (obyek) dan 

aspek kegiatan yang perIu dikendalikan. Pengendalian bertujuan untuk memantau 

dan membimbing pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan. Ini 

berarti bahwa macam kegiatan dan aspek yang dikendalikan identik dengan yang 

direncanakan. Garis besar obyek pengendalian proyek meliputi organisasi dan 

personil, waktu/jadwal, anggaran biaya dan jam orang, pengendalian pengadaan . 

Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut : 

a) Pengendalian Organisasi dan Personil 

Memantau apakah organisasi pelaksanaan proyek dibentuk sesuai rencana, 

apakah pengisian personi! telah memenuhi kualifIkasi, dan apakah 

jumlahnya telah mencukupi. 

b)	 Pengendalian WaktulJadwal 

Pengelolaan waktu meliputi perencanaan, penyusunan dan pengendalian 

jadwal. Salah satu teknik yang spesifIkasi untuk maksud tersebut adalah 

mengelolajlot atau slack padajaringan kerja, serta konsep cadangan yang 

diperIakukan oleh D.H. Bush (1991). 

t)	 Pengendalian Anggaran Biaya dan Jam Orang 

Seperti halnya dengan aspek waktu Gadwal), maka pengendalian anggaran 

dan pemakaian jam-orang berlangsung sepanjang siklus proyek, dengan 
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potensi paling mungkin keberhasilan yang besar berada di awal proyek 

sewaktu merumuskan definisi lingkup keIja. 

d) Pcngendalian Pengadaan 

Penekanan pengendalian pengadaan disamping aspek biaya, jadwal, dan 

mutu juga termasuk masalah-masalah prosedur dan peraturan yang 

diberlakukan, misalnya Keppres No.80 tabun 2003 untuk proyek-proyek 

yang dibiayai APBN. 

e)	 Pengendalian Lingkup Kerja 

Pengendalian lingkup keIja erat hubungannya dengan aspek biaya. Ini 

penting dilakukan pada tahap engineering, karena disini banyak sekali 

altematifyang bisa dipilih. 

t)	 Pengendalian Kualitas Dan Mutu 

Mutu, dalam kaitannya dengan proyek, diartikan sebagai memenuhi syarat 

untuk penggunaan yang telah ditentukan ataufitfor intended use. Kegiatan 

pengelolaan mutu atau kualitas di lingkungan proyek dilakukan dengap. 

menyusun program penjaminan (quality assurance) dan pengendalian 

mutu (quality control). 

g) Pengendalian Kinerja 

Memantau serta mengendalikan aspek biaya dan jadwal secara terpisah 

tidak memberikan penjelasan mengenai kineIja pada saat pelaporan. 

Misalnya walaupun suatu pekeIjaan berlangsung lebih cepat dari jadwal, 

belwn tentu hal ini merupakan tanda yang menggembirakan, sebab ada 

kemungkinan biaya yang dikeluarkan per unitnya melebihi anggaran. Ini 
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berarti pemakaian biaya tidak efisien dan dapat bemkibat proyek secara 

keseluruhan tidak dapat diselesaikan karena kekurangan dana. Untuk 

mengkaji kemungkinan teIjadinya hal-hal demikian, diperlukan 

pemantauan dan pengendalian kineIja. 

Gambar 3.3 memperlihatkan garis besar aspek dan area (0bjek) 

perencanaan dan pengendalian. 



Organisasi dan Jadwal induk Anggaran Pengadaan Mutu Kinerja 
Personil Milestone Kantor pusat Lokasi Material Curah Peralatan Program CNQC Jadwal & Anggaran 
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Pengendalian Pengendalian System Pengendalian Anggaran Sistem Pengendalian Pengadaan Pengendalian Mutu Pengendalian Kinerja 
Organisasi dan Jadwal per Kantor pusat Lokasi Material Curah Peralatan QNQC Jadwal & Biaya 
Personil Pekerjaan 

> Evaluasi 
> Forecast 

> Revisi 
> Pembetulan 
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Gambar 3.3 Garis besar aspek dan area (objek) perencanaan dan pengendalian. 
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3.4	 Unsur-Unsur Pengendalian 

Agar suatu sistem pengendalian dapat bekeIja dengan efektif diperlukan 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1)	 Tolak Ukur Yang Realistis 

Tolak ukur bagi pengendalian biaya adalah anggaran, sedangkan untuk 

jadwal, salah satu tolak ukur yang penting adalah milestone. Anggaran dan 

jadwal itu diintegrasikan menjadi anggaran per waktu (time phrased 

budget) dan dipecah atau dirinci samapai ketingkat paket keIja dan kode 

akuntansi biaya. Karena berfungsi sebagai tolak ukur, maka suatu 

anggaran atau milestone yang tidak realistis akan menyulitkan analisis 

hasil pengukuran dan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak 

tepat (~slead). 

2)	 Perangkat yang Dapat Memproses dengan Cepat dan Tepat 

Dalam hal ini memproses masukan data dan infoIlIlasi hasil pelaksanaan 

pekeIjaan menjadi indikator-indikator yang dapat dipakai sehagai dasar 

pengambilan keputusan. 

3)	 Prakiraan yang Akurat 

Prakiraan yang akurat meliputi berbagai prakiraan (forecast) biaya dan 

jadwal kegiatan, seperti biaya dan jadwal untuk pekeIjaan tersisa sampai 

akhir penyelesaian proyek, evaluasi kecenderungan (trend) bilamana 

keadaan tidak mengalami perubahan, dan lain-lain. 
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4)	 Rencana Tindakan (action plan) 

Tindakan ini diambil untuk meneegah pengeluaran biaya yang melebihi 

anggaran (cost overrun) dan keterlambatan (schedule delay), bila tanda

tanda akan teIjadinya hal-hal demikian telah terlihat. 

3.4.1	 Pengendalian Proyek Efektif 

Suatu pengendalian proyek yang efektifditandai oleh hal-hal berikut : 

1)	 Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. 

Metode atau eara yang digunakan hams eukup peka sehingga dapat 

mengetahui adanya penyimpangan selagi masih awal. Dengan demikian 

dapat diadakan koreksi pada waktunya sebelum persoalan berkembang 

menjadi besar sehingga soot untuk diadakan perbaikan. 

2)	 Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar. 

Untuk maksud ini diperlukan kemampuan dan keeakapan menganalisis 

indikator secara akurat dan obyektif 

3) Terpusat pada masalah atau titik yang bersifat strategis. 

Terpusat pada masalah atau titik yang bersifat strategis, dilihat dari segi 

penyelenggaraan proyek. Dalam hal ini diperlukan keeakapan memilih 

titik aLau masalah yang strategis agar pellggIDlaan waktu dan tenaga dapaL 

efisien. 

4)	 Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan 

penemuan. 



- .-------- -1
 

29 

Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik perhatian pimpinan maupun 

pelaksana proyek yang bersangkutan, agar tindakan koreksi yang 

diperlukan segera dapat dilaksanakan. 

5) Kegiatan pengendalian tidak lebih dati yang diperlukan 

Biaya yang digunakan untuk kegiatan pengendalian tidak boleh 

melampaui faedah atau hasil dati kegiatan tersebut. Diakui bahwa banyak 

hal yang sulit untuk mengukur hasil pengendalian secara kuantitatif, tetapi 

yang ingin dilaksanakan disini adalah bahwa dalam merencanakan 

pengendalian perlu dikaji dan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

6) Dapat memberikan petunjuk prakiraan hasil pekeIjaan yang akan datang. 

Dapat memberikan petunjuk berupa prakiraan hasil pekeIjaan yang akan 

datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. 

Petunjuk ini sangat diperlukan bagi pengelola proyek untuk menentukan 

langkah penyelenggaraan proyek berikutnya. 

Selanjutnya pengawasan dan pengendalian akan lengkap bila dapat 

memberiknn usulan tindakan-tindakan pembetulan yang diperlukan dengan 

melibatkan biaya dan tenaga yang minimal. 

3.4.2 Pengendalian Proyek Tidak Efektif 

Pada kenyataannya sering kali dijumpai suatu pengendalian proyek tidak 

membuahkan hasil yang diharapkan. Secara umum penyebabnya adalah hal-hal 

sebagai berikut : 
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1.	 Karakteristik proyek 

Pada umumnya suatu proyek itu bersifat kompleks, melibatkan banyak 

organisasi peserta dan lokasi kegiatan sering terpencar-pencar letaknya. 

Hal ini mengakibatkan : 

a) Soot untuk mengikuti kinerja masing-masing kegiatan dan 

menyimpulkan menjadi laporan yang terkonsolidasi. 

b) Masalah komunikasi dan koordinasi makin bertambah dengan 

besamya jumlah peserta dan terpencamya lokasi kegiatan. 

2.	 Kualitas informasi 

Laporan yang tidak tepat pacta waknmya dan tidak pandai memilih materi 

akan banyak mengurangi faedah suatu informasi, ditambah lagi bila 

didasarkan atas informasi atau sumber yang kurang kompoten. 

3.	 Kebiasaan 

Di organisasi pemilik, pengelola proyek sebagian besar berasal dari 

bidang-bidang fungsional (teknik, operasi, pengadaan, dan lain-lain) 

dengan pekerjaan yang sifatnya rutin stabil. Mereka yang sudah "mapan" 

dengan sikap dan kebiasaan yang selama ini dialami umumnya sulit 

menyesuaikan diri dalam waktu yang relatif singkat dan cenderung 

resistant terhadap perubahan yang semestinya diperlukan untuk mengelola 

proyek. Pimpinan proyek hendaknya sejak awal telah menyiapkan diri dan 

mencari pemecahan yang spesifik dalam menghadapi masalah-masalah di 

atas, sehingga proses pengendalian dapat beIjalan dengan lancar. 
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3.5	 Teknik dan Metode Pengendalian 

Suatu sistem pemantauan dan pengendalian di samping memerlukan 

pereneanaan yang realistis sebagai tolak ukur peneapaian sasaran, juga harns 

dilengkapi dengan teknik dan metode yang dapat dengan segera mengungkapkan 

tanda-tanda teIjadinya penyimpangan. Suatu pengendalian proyek yang efektif 

memerlukan teknik dan metode yang spesifik. Untuk maksud tersebut disusun 

metode dan teknik pengendalian berbagai aspek kegiatan proyek, diantaranya 

adalah Analisis Varian untuk biaya dan jadwal, Rekayasa Nilai (Value 

engineering) untuk penghematan biaya yang didasarkan atas fungsinya dan 

Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) untuk biaya, waktu dan kinerja. 

3.6	 Analisis Varian 

Metode varian adalah suatu metode untuk mengendalikan biaya dan 

jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan 

dengan membandingkan jumlah biaya yang sesungguhya dikeluarkan terhadap 

anggaran. Teknik analisis varian dilakukan dengan mengumpulkan infonnasi 

mengenai status akhir kemajuan proyek pada saat pelaporan yaitu· dengan 

menghitung jumlah unit pekeIjaan yang telah diselesaikan kemudian 

dibandingkan dengan pereneanaan, atau melihat eatatan penggunaan somber daya, 

misal jam-orang dan membandingkan dengan anggaran. 

Analisis varian memperlihatkan perbedaan antara hal-hal berikut : 

1. Biaya pelaksanaan terhadap anggaran 

2. Waktu pelaksanaan terhadap jadwal 

3. Tanggal mulai pelaksanaan terhadap reneana 
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4. Tanggal akhir pekeIjaan terhadap rencana 

5. Penggunaanjumlah tenaga kerja terhadap anggaran 

3.7 Rekayasa Nilai 

Rekayasa nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasir dan kreatif 

yang bertujuan untuk mengindentifikasi biaya yang tidak perIu, (L.D Miles). 

Sedangkan rnenurut Zimmerman dan Hart Rekayasa Nilai adalah suatu teknik 

rnanajernen yang rnenggunakan pendekatan sisternatis untuk meneapai 

keseimbangan fungsional terbaik antara biaya, keandalan dan penampilan dari 

suatu sistem atau produk. 

Berbeda dengan pengendalian biaya yang lain, rekayasa nilai rnernusatkan 

analisis pada rnasalah nilai terhadap fungsinya. Di sini dieari biaya terendah yang 

dapat rnernenuhi fungsinya. 

Tahap-tahap dalam reneana keIja rekayasa nilai adalah sebagai berikut : 

I. Tahap informasi 

2. Tahap spekulasi 

3. Tahap analisis 

4. Tahap pengernbangan 

5. Tahap penyajian dan program tindak-Ianjut 

6. Irnplernentasi 
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3.8 Konsep Nilai Basil 

Konsep nilai hasil merupakan metode pengendalian proyek dari 

pengembangan dari metode varian. Kelebihan dari metode ini adalah menganalisis 

varianjadwal secara terpadu dan juga menunjukkan kineIja kegiatan yang sedang 

berlangsung. Dengan kelebihan tersebut maka metode ini dapat dikembangkan 

untuk membuat prakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek, misalnya 

untuk menjawab pertanyaan berikut : 

1) Dapatkah proyek tersebut diselesaikan dengan dana sisa yang ada ? 

2) Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek ? 

3) Berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek, bila kondisi 

masih seperti saat pelaporan ? 

Asumsi yang digunakan konsep nilai hasil adalah bahwa kecenderungan 

yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terns berlangsung. Keterangan 

yang memberitahukan proyeksi masa depan penyelenggaraan proyek merupakan 

masukan yang sangat berguna bagi pengelola maupun pemilik, karena dengan 

demikian mereka memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara menghadapi 

segala persoalan dimasa yang akan datang. 

Pada metode Konsep Nilai Hasil dilakukan suatu evaluasi pada saat 

tertentu di dalam kurun waktu pelaksanaan proyek untuk mengetahui prakiraan 

atau proyeksi keadaan masa depan proyek ditinjau dati aspek biaya, waktu, dan 

kinerja proyek. Hasil dari evaluasi itu kemudian dibuat dalam bentuk laporan. 

Saat evaluasi itu diadakan dan kemudian hasilnya dilaporkan, itulah yang disebut 

sebagai saat pelaporan. Pada saat pelaporan penyelesaian fisik masing-masing 
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komponen, sehingga dapat dihitung nilai hasil paket keIja konstruksinya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai aeuan untuk 

mengetahui prakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek ditinjau dati 

aspek biaya, waktu, dan kineIja proyek adalah Reneana Anggaran Biaya (RAB) 

proyek, reneana keIja proyek yang berupa kurva S, dan laporan prosentase 

penyelesaian fisik proyek pada bulan saat pelaporan. Reneana Anggaran Biaya 

(RAB) merupakan prakiraan/perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap 

pekeIjaan dalam suatu proyek konstruksi, sehingga diperoleh biaya total yang 

diperlukan utnuk menyelesaikan proyek tersebut. Rencana keIja proyek yang 

berupa kurva S merupakan reneana keIja proyek yang berupa diagram balok 

dilengkapi dengan hobot tiap pekeIjaan (%). Laporan prosentase penyelesaian 

fisik proyek merupakan laporan mengenai besamya unit pekeIjaan proyek yang 

telah diselesaikan pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam prosen. 

3.8.1 Biaya Pekerjaan Herda~arkan Anggaran 

Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang 

menurut anggaran sesuai dengan pekeIjaan yang telah diselesaikan atau 

dilaksanakan (Budgeted Cost Of Works Performed}. Bila ditinjau dati jumlah 

pckcIjoan yang diselesaikan, maka berarti konsep ini menguklU' besamya lOut 

pekeIjaan yang telah diselesaikan, pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan 

jumlah anggaran yang disediakan untuk pekeIjaan tersebut. Dengan perhitungan 

ini diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya dieapai seeara fisik 

terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Gambar 3.4 menjelaskan 

hubungan tersebut seeara grafis. 

1
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.:. Jwnlah Pekerjaan 
500 m3 beton 

Anggaran 
R~uta 

.:. Pekerjaan yang diselesaikan 
200 m3 beton = 40 % 
~ I 

RIO 12juta 
Anggaran yang terpakai E: : : : : : : : I 

~.15juta I 
Pengeluaran aktual 

Gambar 3.4 Menilai biaya pekerjaan yang telah diselesaikan dilihat dari
 

bagian jumlah anggaran yang terpakai
 

Gambar 3.4 memperlihatkan bahwa misalkan suatu pekeIjaan mengecor
 

beron mempunyai volume pekeIjaan 500 m3 dengan nilai pekeIjaan Rp.30 juta 

rupiah, dan pada saat pelaporan telah diselesaikan sebesar 200m3 dimana biaya 

aktual yang telah dikeluarkan adalah Rp.15 juta. Nilai basil dati pekeIjaan 

tersebut adalah biaya yang dianggarkan dati pekeIjaan yang telah terselesaikan. 

PekeIjaan yang telah terselesaikan adalah 200 m3 
, jika diprosentasekan nilainya 

= (200/500)x(100%)=40%. Berdasarkan prosentase tersebut, pengeluaran menurut 

anggaran adalah sebesar (40%)x(Rp.30 juta)=Rp.12 juta, jadi nilai basil pekeIjaan 

pada saat pelaporan adalah sebesar Rp.12 juta, sedangkan biaya aktual yang telah 

di keluarkan sebesar Rp.15 juta, lebih besar Rp.3 juta. 

Bila pekerjaan dilakukan seefisien mungkin dati yang diperkirakan dalam 

anggaran sehingga pengeluaran banya 10 juta rupiah, maka dikatakan nilai basil 

(12 juta rupiah) lebih besar dati pengeluaran. Dan bila yang teIjadi adalah 
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sebaliknya (seperti pOOa contoh), maka dapat dikatakan nilai hasillebih keci1 dati 

pengeluaran. 

Dati contoh di atas, nunus nilai hasil adalah seperti yang tercantum pada 

rumus (1) sebagai berikut : 

Nilai Hasil = (%Penyelesaian) x (Anggaran) (1) 

3.8.2 Pekerjaan yang Masih Berlangsung 

Pada umumnya, keadaan yang sesungguhnya di lapangan lebih 

kompleks/rumit. Contoh eli atas adalah kasus yang sederhana. Misalnya dalam 

satu paket terdiri dari pekeIjaan a, b, C, dengan kemajuan sebagai berikut : 

1) PekeIjaan a telah selesai 100%. 

2) PekeIjaan b masih dalarn proses, sudah dimulai tetapi belum 100% selesai. 

3) PekeIjaan C belum mulai sarna sekali. 

Keadaan ini dapat dijelaskan pada gambar 3.5 

Biaya 
.......""""""""" ......"" ............""""",' Tanggal peJaporan ..,""""" ....)."tJ.~~'f'i:i.'i1~,~""""',. 
~"""""'c~ ....,"''''',·
""""",......"" ........."""""""""" ..........
 

:::~~~~:~:: 

".."t.,t".".."...."" ..".."."....""."".et.......""...,,.,,:r/i
 
;::::::::::~~::;:;:;:;:
,Jot"c,.ttttc::~~,.'.. c... t:r, ... r:rr:r-

Waldo 

Gambar 3.5 Satu paket kerja yang terdhi dan 3 jenis pekerjaan 

dengan kemajuan yang berJainan 
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Untuk menghitung nilai hasil paket kerja di atas, pendekatan yang 

digunakan adalah dengan memperhatikan bobot komponen-komponen pekeIjaan 

tersebut terhadap total (a+b+c), sedangkan nilai hasil komponen-komponen 

adalah sebagai berikut : 

1) Komponen a telah 10% selesai = 100 

2) Komponen b = besamya prosentasi penyelesaian fisik sesungguhnya 

3) Komponen c belum mulai = 0 

Contoh perhitungan nilai hasil suatu paket yang terdiri dati beberapa 

pekerjaan dengan tingkat penyelesaian yang berbeda ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Kegiatan konstruksi terdiri dati komponen-komponen pekeIjaan menyiapkan 

laban, sipil, dan bangunan, memasang peralatan, memasang pipa, listrik dan 

instrumen isolasi serta pengecatan, dengan anggarannya masing-masing. Pada saat 

pelaporan diketahui penyelesaian fisik masing-masing komponen, sehingga dapat 

dihitung nilai hasil keIja konstruksinya, yaitu bobot (%) penyelesaian fisik 

dikalikan anggaran, kemudian dijumlahkan, maka diperoleh 

(46%)x(Rp. 2.000 juta) = Rp. 920 juta. 

TabeI3.1. Contoh perhitungan Nilai Basil pada saat pelaporan 

Macam pekel-jaan Anggaran 
(juta Rp) 

Bobot 
(0..1.) 

Prestasi pekerjaan (%) 

B82ian Prestasi 
Menyiapkan laban 400 20 100 20 
Konstruksi & Bangunan 300 15 100 15 
Memasang Peralatan 400 20 40 8 
Pekeriaan pipa 600 30 10 3 
Listrik dan Instrumen 200 10 . -
Isolasi dan Pengecatan 100 5 - . 

TOTAL 2.000 tOO 46 
Penyelesaian Fisik Total Konstruksi =46% 
Nilai Basil =Anggaran x % Penyelesaian 

=(Rp. 2.000 juta)x(46%) 
=Rp. 920 juta 

(sumber Iman Soeharto, Manajemen Proyek, 1995) 
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3.8.3 Indikator-In(tikator ACWP, BCWP, dan DCWS 

Konsep dasar nilai hasil dapat digunakan untuk menganalisis kineIja dan 

membuat prakiraan pencapaian sasaran. Untuk itu digunakan 3 indikator, yaitu 

ACWP(Actual Cost of Work Performed), BCWP (Budgeted Cost ofPerformed), 

dan BCWS (Budgeted Cost ofWork Scheduled). 

1)	 Actual Cost ofWork Performed (Biaya Aktual Pekerjaan)/ACWP 

Adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya 

ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal 

pelaporan (misalnya akhir bulan), yaitu catatan segala pengeluaran biaya 
\ 

aktual dari paket keIja atau kode akuntansi termasuk perhitungan 

overhead dan lain-lain. Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari 

pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekeIjaan 

pada kurun waktu tertentu. 

2)	 Budgeted Cost of Work Performed (Diaya Pengeluaran pada saat 

Pelaporan menurtlt Perencanaan)/BCWP 

Indikator ini menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekeIjaan 

yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk 

melaksanakan pekeIjaan tersebut. Bila angka ACWP dibandingkan dengan 

BCWP, akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan 

untuk pekeIjaan yang telah terlaksana terhadap biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk maksud tersebut. 

~
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3)	 Budgeted Cost of Work Scheduled (Biaya Pengeluaran menurut 

Perencanaan)/BCWS 

Ini sarna dengan anggaran untuk suatu paket pekeIjaan, tetapi disusun dan 

dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi disini teIjadi perpOOuan antara 

biaya, jadwal, dan lingkup keIja, dimana pOOa setiap elemen pekerjaan 

telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan pekeIjaan. 

Dengan menggunakan 3 indikator di atas, dapat dihitung berbagai faktor 

yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek seperti : 

1) Varian biaya (CV) danjadwal (SV) terpadu. 

2) Memantau perubahan varian terhadap angka standar. 

3) Indeks produktivitas dan kineIja. 

4) Prakiraan biaya penyelesaian proyek. 

3.8.4 Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek 

dengan menggunakan metode varian sederhana dianggap kurang mencukupi, 

karena analisis varian tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk 

mengatasinya digunakan rnctodc konsep nilni hasil dengan indikator ACWP, 

DCWP, dan DCWS. Varian yang dihasilkan disebut varian binyn terpndu (CV) 

dan varianjadwal terpadu (SV). 

Varian biaya (Cost Varians/CV) OOalah perbedaan biaya yang tel~ 

dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan pfl:stasi 
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pekeIjaan. Bila CV bemilai positif berarti proyek mengalami keuntungan dan bila 

bemi1ai negatifberarti proyek mengalami kerugian. 

Varian jadwal (Scheduled VariJln/SV) adalah besarnya perbedaan jadwal 

yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi. Bila SV bemilai 

positif berarti proyek tersebut mengalami kemajuan dan bila bemilai negatif 

berarti proyek tersebut mengalami keterlambatan. 

Sebagai contoh terlihat pacta gambar 3.6 yang didasarkan atas data dati 

tabeI3.2. Ketiga indikator digambarkan dalam bentuk grafik dengan biaya sebagai 

sumbu vertikal dan waktu sebagai sumbu horisontal. 

Berbagai kombinsi antara varian biaya disajikan dalam tabel 3.3. Rumus 

varian biaya dan varianjadwal dapat dilihat pada rumus.(2) dan (3) di bawah ini: 

ev =BCWP - ACWP ............................................................(2)
 

sv = BCWP - Dews 
............................................................(3) 

Tabel3.2 Data Varian Biaya dan Jadwal 

Date Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agts 
Anggaran (BCWS) (Rp) 80 160 300 500 680 890 1040 1100 
Pcngcluaran (ACWP) (Rp) 110 230 430 660 860 - - -
Nilai Hasil (BCWP) (Rp) 60 120 230 400 550 - - -
Varian Biaya (CV) (Rp) -50 -110 -200 -260 -310 - - -
Varian Jadwal (SV) (Rp) -20 -40 -80 -100 -130 - - -

(sumber : Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Iman S,1995) 

Angka negatif varian biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih 

tinggi dari anggaran, disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan 

terlaksana sesuai biaya. Sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana 

dengan biaya kurang daripada anggaran, yang disebut cost underrun. Demikian 

juga halnya dengan jadwal, angka negatif berarti terlambat, angka nol berarti 
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tepat, dan positif berarti lebih cepat daripada rencana. Tabel 3.3 menunjukkan 

rincian analisis varian terpadu tersebut. 

Tabel3.3 Analisis Varian Terpadu 

Varian Jadwal 
SV=DCWP

DCWS 

Varian Biaya 
CV=DCWP

ACWP 
Keterangan 

Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari 
jadwal, dengan biaya pengeluaran lebih 
kecil dari anggaran 
PekeIjaan terlaksana tepat sesuai jadwal, 
dengan biaya pengeluaran lebih kecil dari 
anggaran 
Pekerjaan terlaksana dengan biaya sesuai 
anggaran dan pelaksanaan pekeIjaan 
lebih cepat dari jadwal 
PekeIjaan terlaksana tepat sesuai jadwal, 
dan biaya pengeluaran sesuai anggaran 

Positif Positif 

Nol Positif 

Positif Nol 

Nol Nol 

Negatif Negatif 
PekeIjaan terlaksana terlambat dari 
jadwal, dan biaya pengeluaran lebih 
besar dari anggaran 
PekeIjaan terlaksana seSUaI dengan 
jadwal, dengan biaya lebih besar dari 
anggaran 
Pekerjaan terlaksana terlambat dari 
jadwal, dengan biaya pengeluaran sesuai 
anggaran 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari 
jadwal, dengan biaya pengeluaran lebih 
besar dari anggaran 
Pekerjaan terlaksana terlambat dari 
jadwal, dengan biaya pengeluaran lebih 
kecil dari anggaran 

Nol Negatif 

Negatif Nol 

Positif Negatif 

Negatif Positif 

(sumber : Manajemen Proyek Dari Konseptual sampai Operasional, Iman S, 1995) 

3.8.5	 Indeks Produktivitas dan Kinerja 

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui efisiensi penggunaan 

somber daya. lni dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. 

Indeks kinerja biaya (Cost Productivity IndexlCPI) adalah perbandingan 

antara biaya yang direncanakan terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Bila CPI 

nilainya kurang dati satu, maka berarti pengeluaran lebih besar dati anggaran 
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(prestasi pekerjaan tidak beJjalan dengan baik). Dan bila CPI nilainya lebih besar 

dari satu, maka berarti pengeluaran lebih kedl dari anggaran ( prestasi pekeJjaan 

beJjalan dengan baik). 

Indeks kineJja jadwal (Scheduled Productivity Index/SPI) adalah 

perbandingan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekeIjaan yang 

telah dilaksanakan terhadap biaya yang telah dikeluarkan menurut reneana selama 

kurun waktu tertentu. Bila SPI bernilai kurang dari satu, maka berarti proyek 

tersebut mengalami kemajuan. 

Adapun rumus-rumus yang digunakan dapat dilihat padarumus (4) dan (5) 

sebagai berikut : 

CPI = BCWP JACWP .......................................................(4) 

SPI = BCWP JBCWS 
.......................................................(5) 

Bila angka indeks kineJja ditinjau lebih Ianjut, akan terlihat hal-hal sebagai 

berikut: 

1.	 Indeks kineIja biaya (CPI)<l, maka biaya pengeluaran lebih besar dari 

anggaran (mgi) 

2.	 Indeks kinerja biaya (CPI»l, maka biaya pengeluaran lebih keeil dari 

anggaran (untung) 

3.	 Indeks kineIja jadwal (SPI)<l, maka pelaksanaan pekeJjaan lebih lambat 

darijadwal (terlambat) 

4.	 Indeks kineIja jadwal (SPI» 1, maka pelaksanaan pekeIjaan lebih eepat 

darijadwal. 
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Dalam memantau pelaksanaan proyek, terutama pada tahap konstruksi 

yang menggunakan sejumlah besar tenaga keIja, angka produktivitas tenaga keIja 

perlu diteliti secara periodik diikuti perkembangannya, karena angka ini 

berpengaruh besar terhadap penyediaan jumlah tenaga keIja. 

3.8.6 Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek 

Membuat perkiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek yang 

didasarkan atas basil analisis indikator yang diperoleh pada saat pelaporan, akan 

memberikan petunjuk tentang prakiraan total biaya sampai akhir proyek (EAC) 

dan petunjuk tentang prakiraan total waktu sampai akhir proyek (BAS). Pada 

kenyataannya, prakiraan tersebut tidak dapat memberikan jawaban dengan angka 

yang tepat karena didasarkan atas berbagai asumsi, jadi tergantung dati akurasi 

asumsi yang dipakai. Meskipun demikian, pembuatan prakiraan biaya atau jadwal 

sangat bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang 

akan teIjadi pada masa yang akan dalang, bila kecendelllngan yang ada pada saat 

pelaporan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, masih tersedia 

kesempatan untuk mengadakan tindakan pembetulan. 

1)	 Prakiraan Biaya UntukPekerjaan Tersisa (ETC) 

Bila dianggap kineIja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap, maka ETC 

(Estimation Temporary Cost) adalah merupakan prakiraan biaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekeIjaan tersisa, sehingga ETC adalah 

anggaran pekeIjaan tersisa dibagi indeks kinerja biaya. Prakiraan biaya 

pekeIjaan tersisa dapat dihitung berdasarkan rumus (6) sebagai berikut : 
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1 ETC = (Anggaran - BCWP) / CPI 1	 (6) 

2)	 Prakiraan Biaya Total Proyek (EAC) 

EAC (Estimation All Cost) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat 

pelaporan ditambah prakiraan biaya untuk pekeIjaan tersisa. Prakiraan 

biaya total diperlukan untuk mengetahui apakah dana yang tersisa cukup 

untuk menyelesaikan pekeIjaan tersisa. Rumus untuk menghitung 

prakiraan biaya total proyek adalah seperti tercantum pada rumus (7) 

dibawah ini : 

j EAC = ACWP +ETC I	 (7) 

3)	 Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS) 

Bila dianggap kineIja jadwal pada pekeIjaan tersisa adalah tetap seperti 

pada saat pelaporan, maka ETS (Estimation Temporary Scheduled) 

adalah waktu pekeIjaan tersisa dibagi indeks kineIja jadwal, atau seperti 

ditunjukkan pada rumus (8) sebagai berikut : 

lETS = (Rencana - Waktu Pelaporan) / SPI I	 (8) 

4)	 Prakiraan Waktu Total Proyek (EAS) 

EAS (Estimation All Scheduled) adalah jumlah waktu pelaksanaan 

pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah prakiraan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekeIjaan yang tersisa. Hal ini 

dimaksudkan agar pelaksana dapat memprediksikan selesainya pekeIjaan. 

Adapun perhitungannya dapat dilihat pada rumus (9) dibawah ini: 

lEAS =Waktu Pelaporan + ETS I	 (9) 
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