
BABIV
 

METODE PENELITIAN
 

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap yang 

telah ditentukan, seperti pada pembahasan tahap-tahap di bawah ini. 

4.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada Proyek Pembangunan Jembatan Palu IV (Jembatan 

Ponulele) di Kota Palu. Penentuan objek penelitian haruslah memenuhi beberapa 

kriteria, sehingga layak untuk dijadikan objek penelitian, kriteria-kriteria tersebut 

adalah : 

a) proyek tersebut masih dalam tahap pembangunan. 

b) proyek tersebut merupakan proyek yang berskala cukup besar dan 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. 

c) proyek tersebut memiliki administrasi dan manajemen proyek yang 

Clump baik. 

d) proyek tersebut mempunyai suatu kasus yang dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian sesuai dengan judulltema Tugas Akhir. 

e) proyek tersebut memiliki data penelitian yang dibutuhkan secara 

lengkap dan data tersebut mudah untuk diperoleh. 
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4.2 Subyek Penelitian 

Penelitian ini menitik beratkan pada masalah pengendalian Kinerja, Biaya 

Dan Waktu pada Proyek Jembatan Palu IV (Jembatan Ponulele). 

4.3 Data 

a.	 Data yang akan dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan yaitu ACWP (actual cost of work performed), 

BCWP (budgeted cost ofwork performed) dan BCWS (budgeted cost of 

work scheduled). 

b.	 Cara Pengumpulan Data 

BCWS berasal dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Time Schedule 

(kurva S), BCWP berasal dari laporan prosentase penyelesaian fisik 

proyek saat bulan pelaporan dan ACWP berasal dari laporan akuntansi 

proyek. 

4.4 Amtlisis Data 

Tahap analisis adalah melakukan perhitungan data dari tiga indikator yang 

diperoleh yaitu ACWP, BCWP, dan BCWS berdasarkan metode Konsep Nilai 

Hasil (Earned Value Concept). Tiga indikator tersebut akan menghasilkan varians 

biaya (CV), varians jadwal (SV), indeks kinerja biaya (CPI) dan indeks kinerja 

waktu (SPI) dengan menggunakan rumus pada Bab III. Setelah itu dapat 

menganalisis proyeksi biaya dan jadwal akhir proyek dengan menghitung ETC, 

EAC, ETS dan EAS dengan mengguanakan rumus pada Bab III. 



4.5 Flowchart 

START 

IdentifIkasi Pokok Masalah Penelitian ; 
.:- Analisis Kinelja, Biaya dan Waktu 

dengan Konsep Nilai Hasil 

Objek Penelitian : 
(. Penelitian pada Proyek Jembatan Palu 

IV (JembatanPonulele) 

~
 
Variabel Data yang dibutuhkan ; 
y Time Schedule (kurva S) + RAB = BCWS 
.:. Laporan Prosentase Penyelesaian Fisik 

proyek bulan saat pelaporan = BCWP 
(0 Laporan Akuntansi = ACWP 

ANALISIS DATA I I
 

• 
Analisis Varian Biaya & Jadwal Terpadu; 
CV = BCWP - ACWP (Varian Biaya) 
SV = BCWP -BCWS (Varian Jadwal) 

Analisis Indeks Kinelja ; 
CPI = BCWP/ACWP 
SPI = BCWPIBCWS 

Analisis Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek ;
 
ETC =(Anggaran - BCWPyCPI
 
EAC = (ACWP + ETC)
 
ETS = (Rencana - Waktu PelaporanySPI
 
EAS = (Waktu Pelaporan + ETS)
 

PembahasanI I 

•
I IKesimpulan 
I 

END 


