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BABVI
 

PEMBAHASAN BASIL PENELITIAN
 

6.1 Pembahasan Basil Penelman 

6.1.1 Tinjauan Kondisi proyek berdasarkan Nilai CV dan SV 

Berdasarkan hasil hitungan Metode Konsep Nilai Hasil, maka se1anjutnya 

dapat dibahas mengenai perkembangan kemajuan pe1aksanaan proyek setiap 

pelaporan. Pembahasan mengenai perkembangan kemajuan proyek didasarkan 

pada nilai varian, yaitu Varian Biaya (CV) dan Varian Jadwal (SV). 

Besamya nilai varian didasarkan atas tanda positif (+), negatif (-), dan nol. 

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

ditinjau dari segi jadwal dan keuntungan ditinjau dari segi biaya. Dan apabila 

bertanda negatif (-) diartikan bahwa proyek mengalami keterlambatan ditinjau 

dari segi jadwal dan kerugian ditinjau dari segi biaya. Sedangkan bila nilai varian 

sarna dengan nol (=0) itu berarti proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan 

anggaran proyek. 

Dari hasil perhitungan Varian Biaya (CV) dan Varian Waktu (SV) selama 

pe1aporan, maka diperoleh garnbaran mengenai kondisi proyek selarna masa 

penelitian yaitu bulan Juli 2004-Juli 2005, seperti yang ditunjukkan dalam 

tabeI6.1: 
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Tabel 6.1 Kond' .._- -- --- -- -- --- -_. 
VARIAN BIAYA VARIAN WAKTUBULAN KETERANGAN(SV) 

Pelaksanaan pekerjaan lebih cepat 
28 hari dari jadwal, dengan biaya 

(CV) 

Juli2004 - Rp 5.998.774,73 +Rp 345.034.690,65 
pengeluaran lebih besar dari rencana 
vaitu Ro.52.254.983.723,61 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 95 
hari dari jadwal, dengan biaya Agustus 2004 + Rp 279.658.447,60 -Rp 1.324.807.934,75 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
vaitu RD. 49.711.051.056,31 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 
167 hari dari jadwal, dengan biaya Sep.2004 - Rp 173.270.119,46 -Rp 2.603.680.842,60 
pengeluaran lebih besar dari 
anQQaran vaitu Rp.53.689.005.304,87 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 
139 hari dari jadwal, dan biaya- Rp 2.735.744.044,94Oktober 2004 + Rp 101.402,95 
pengeluaran lebih kecil dari anggarsn 
vaitu Ro.52.198.148.752,85 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 79 
hari dari jadwal, dan biaya Nov. 2004 - Rp 188.504,76 -Rp 1.994.519.747,32 
pengeluaran lebih besar dari 
anQQaran vaitu Rp.52.200.082.603,08 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 74 
hari dari jadwal, dan biayaDes. 2004 - Rp 51.668,79 -Rp 2.132.324.828,00 
pengeluaran lebih besar dari 
anaoaran vaitu Rp.52.199.207.361 ,54 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 68 
hari dari jadwal, dan biaya -Rp 2.757.667.580,50Januari 2005 + Rp 230.855.659,12 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
yaitu Rp.51.1 00.575.253,01 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 
145 hari dari jadwal, dan biaya -Rp 7.183.089.830,64Februari 2005 + Rp 246.035.919,42 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
yaitu Ro.51.116.180.242, 12 
Pefaksanaan pekerjaan terlambat 
258 hari dari jadwal, dan blaya+ Rp 246.358.165,38 -Rp 14.681.460.982,23Maret 2005 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
yailu Rp.51.122.906.404,09 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 
373 hari dari jadwal, dan biaya -Rp 24.751.149.662,04+ Rp 245.967.212,20April 2005 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
yaitu Rp.51.124.754.663,OO 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 52 
hari dari jadwal, dan biaya -Rp 9.687.592.774,27+ Rp 322..356.396,90Mei2005 
pengeluaran lebih kedl dari anggaran 
vaitu RD.51.600.230.607,94 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 51 
hari dari jadwal, dan biaya -Rp 11.953.024.782,48+ Rp 78.613,58Juni2005 
pengeluaran lebih kedl dari anggaran 
yaitu Rp.52.198.749.427,30 
Pelaksanaan pekerjaan terlambat 48 

-Rp 15.170.042,631,93- Rp 68.537,36Juli2005 hari dari jadwal, dan biaya 
pengeluaran lebih besar dari 
anaaaran vaitu Rp 52.199.020.369 38 
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Dari data Varian biaya (CV) dan data Varian Waktu (SV) pada setiap 

pelaporan seperti dijelaskan pada tabel 6.1 maka untuk lebih jelasnya akan 

dijelaskan dalam bentuk grafik Perkembangan Proyek Berdasarkan Nilai CV di 

gambar 6.1 dan grafik Perkembangan Proyek Berdasarkan Nilai SV di gambar 6.2 

sebagai berikut: 



PERKEMBANGAN PROYEK BERDASARKAN NILAI CV 

Rp400. 000. 000, 00 

Rp300. 000.000,00 

Rp200. 000. 000, 00 

~ Rp100.ooo.000,OO 

3 
Z Rp

Rp(1 00. 000. 000, 00) 

Rp(200.ooo. 000, 00) 

Rp322.356.~96,90 

h 
(\~ 

279.658. W7,60 Rp241 .035.919 42 

~ 2451t>12,20 
Rp230. ~5.659,1 t>f Rp2~6.358.1E 5,38 

\/ II 
\ 

\ 

/~ (5.998.7. ~,73) 
Rp101."102,95 ) ~(51.668 79) \~6 .537,36) 

\ 0r- r..... Rp7 3.613,58 

JU~ 
\~ It~~

Aug-04 Nov-Q4 -~.Q4 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 JU~~UI-05 
188.504,176) 

\j
(173.270 119,46) 

Rp(300. 000. 000, 00) 

WAKTU I--¢- cV] 
Gambar 6.1 Grafik perkembangan Proyek berdasarkan niIai CV 

-o-

----~.~- ~~~~~ 



PERKEMBANGAN PROYEK BERDASARKAN NILAI SV 

Rp5.000.000.000,00 

Rp-

Q; 

3
2 

Rp(5.000.000.000,00) 

Rp(10.000.000.000,00) 

Rp(15.000.000.000,00) 

Rp(20.000.000.000,00) 

Rp(25.000.000.000,00) 

Rp(30.000.000.000,OO) 

WAKTU 1--<>-- sv 1 

Rp345.~.690,65 

hR~ 1324.807 .9134,75) Rp(2. ~.744.Q4I ,94) Rp(2.13: 324.828,0 ) 

....... 

~Jul-04 Sep-04 Oct-04 NO'l{-04 Dec-04 Jan-OS Feb-OS I Mar-OS Apr-OS May-OS Jun-OS Jul-0S
r--.:...... ~ 

~ 
! 

F p(2.603.6l:p.842,61) Rp(1994.5 re·747,32) Rp(2.757.ffi7.5S0,50\:7m_ 130,64) 
7.592.n4, r)Rp(9.6 

6' 

Rp(14.68 460.982~) \ Rp(11953. j~~ " "'" \ 1/ 
v 

Rp(15.170. l42.63193) 

I 

Rp(24.7 1149.662,Ofl) 'J 

Gambar 6.2 Grafik perkembangan Proyek berdasarkan nilai SV 

f--'o 

o 
N 

" 

I 



103 

A. Pembahasan Perkembangan Proyek ditinjan dari Nilai CV 

Berdasarkan gambaran perkembangan proyek ditinjau dati nilai CV pada 

grafik 6.1 maka berikut pembahasan perihal kemajuan proyek ditinjau dari segi 

biaya selama masa penelitian dari bulan Juli 2004 sampai Juli 2005. 

Selama penelitian nilai CV positif terjadi pada bulan Agustus 2004, 

Oktober 2004, Januari 2005 hingga bulan Juni 2005. Nilai CV positif berarti 

pengeluaran biaya proyek lebih keeil dari reneana. Hal ini disebabkan oleh 

penundaan alokasi biaya untuk beberapa unit pekerjaan yang belum dilaksanakan. 

Untuk CV positif di bulan Agustus 2004 dan Oktober 2004, pekerjaan 

yang terlambat dikerjakan adalah pekerjaan pembesian penahan tanah oprit. 

Untuk CV positif di bulan lanuan 2005 sampai luli 2005, pekerjaan yang 

terlambat dikerjakan adalah pekerjaan fabrikasi baja struktur atas. 

Selama penelitian CV negatif terjadi di bulan luli 2004, September 2004, 

November 2004, Desember 2004 dan Juli 2005. Nilai CV negatif berarti 

pengeluaran biaya proyek lebih besar dan reneana. Hal ini disebabkan oleh 

pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan seeara efesien dan tepat, sehingga biaya 

yang dikeluarkan per unit pekeJjaan melebihi reneana. 

B. Pembahasan Permal Perkembangan Proyek ditinjan dari Nilai SV 

Berdasarkan gambaran perkembangan proyek ditinjau dan nilai SV pada 

grafik 6.2 maka berikut pembahasan perihal kemajuan proyek ditinjau dari segi 

waktu selama masa penelitian dan bulan Juli 2004 sampai Juli 2005. 
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Selama penelitian nilai SV positif hanya terjadi satu kali saja yaitu di 

bulan Juli 2004. Nilai SV positif berarti waktu pelaksanaan proyek lebih cepat 

dari rencana. Hal ini karena pelaksanaan beberapa unit pekeIjaan lebih cepat dari 

rencana, pekeIjaan tersebut yaitu pekeIjaan pengadaan, fabrikasi dan 

pengangkutan baja komposit. Berdasarkan Kurva-S pekeIjaan ini selesai di bulan 

Oktober 2004, namun di bulan Juli 2004 pekeIjaan iui sudah selesai. 

Selama penelitian nilai SV negatif teIjadi dan bulan Agustus 2004 sampai 

Juli 2005. Nilai SV negatifberarti waktu pelaksanaan lebih lama dari rencana. Hal 

ini karena beberapa unit pekerjaan terlambat dikerjakan. Pekerjaan yang terJambat 

di bulan Agustus 2004 sampai Desember 2004 adalah pekeJjaan pembesian 

penahan tanah oprit. Berdasarkan Kurva-S, pekeIjaan pembesian dinding penahan 

tanah waktu awal pelaksanaan di bulan Agustus 2004, dan waktu akhir di hulan 

Oktober 2004. Namun pekerjaan ini barn dilaksanakan di bulan Oktober 2004. 

Keterlambatan terjadi karena baja tulangan terlambat datang dari Pulau Jawa. 

Sedangkan pekerjaan yang terlambat di Januari 2005 sampai Juli 2005 

adalah pekerjaan fabrikasi baja untuk: struktur atas. Berdasarkan Kurva-S, 

pekerjaan fabrikasi baja untuk struktur atas, waktu awal pelaksanaan di bulan 

Januari 2005 dan waktu akhir pelaksanaan di bulan April 2005. Namun pekerjaan 

ini barn dilaksanakan di bulan Mei 2005, hal ini berarti pekeIjaan iui terlambat 4 

bulan. Keterlambatan teIjadi karena PT. Wira Gulfindo Sarana sebagai kontraktor 

pelaksana tidak memperhatikan aspek waktu dan kerugian yang dialami proyek, 

hal iui karena tidak ada sanksi denda untuk pelaksana aPabila pekerjaan terlambat 

dari rencana. Tidak ada sanksi denda untuk kontraktor pada Proyek Jembatan Palu 

1
I 
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N disebabkan karena kontraktor daerah sebagai pelaksana tidak mampu 

menanggung beban denda. Hal ini mengakibatkan kontraktor tidak termotivasi 

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal reneana. Namun apabila ada sanksi 

denda, kemungkinan kontraktor pelaksana akan termotivasi untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai jadwal reneana. 

6.1.2 TiDjau8D KODdisi proyek berdasarkaD Nilai CPI dan SPI 

Indeks kinerja dapat mengidentifikasi tentang kinerja proyek dan indeks 

kinerja proyek dalam. hal ini ditinjau atas Indeks Kinerja Biaya (CPI) dan Indeks 

Kinerja Jadwal (SPI). Apabila indeks kinerja lebih besar dari 1 (>1) berarti 

pengeluaran lebih keeil dari anggaran dan waktu pelaksanaan lebih eepat dari 

reneana. Dan bila indeks kinerja lebih keeil dan 1 «1) berarti pengeluaran lebih 

besar dati anggaran dan waktu pelaksanaan lebih lama dari rencana. Sedangkan 

indek kinerja sama dengan 1 (=1) berarti pengeluaran dan waktu pelaksanaan 

sesuai dengan rencana. Dari hasil perhitungan Indeks Kinerja Biaya (CPI) dan 

Indek Kinerja Jadwal (SPI), maka diperoleh gambaran mengenai kineIja dan 

tingkat produktivitas proyek sebagai berikut, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 

6.2: 
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Tabel 6.2 Kineria 

BULAN 

Juli 2004 

, Agustus 2004 

Sep.2004 

Oktober 2004 

Nov. 2004 

Des. 2004 

Januari 2005 

Februari 2005 

Maret 2005 

April 2005 

Mei 2005 

Juni2005 

Juli 2005 

Provek berd -- - - -- -

INDEKS KINERJA INDEKS KINERJA 
JADWAL (SPI) BIAYA (CPt) 

0,99892662 1,065876022 

0,8158066621,05004608 

0,6998074150,97224551 

0,7218743371,00001428 

1

0,8058730880,99997723 

0,8015448890,99999400 

0,799140751,02149328 

0,6228313011,02118143 

0,4487475991,02104708 

0,3256584561,02101017 

0,7436779231,01160196 

0,7033846711,00000277 

0,6514637280,99999758 

KETERANGAN 

Pelaksanaan pekerjaan lebih cepat 
dari jadwal yaitu 722 hari, dengan 
pengeluaran lebih besar dari renc~na 

yaitu Rp.52.254.983.723,61 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 845 hari, dengan 
biaya pengeluaran lebih kecii dari 
anaaaran yaitu Rp.49.711.051.056,31 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 917 hari, dengan 
biaya pengeluaran lebih besar dari 
anaaaran l'aitu Rp.53.689.005.304,87 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 889 hari , dan biaya 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
vaitu Rp.52.198.148.752,85 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 

- d~ri jadwal yaitu 829 dan biaya
pengeluaran lebih besar dari 
anaaaran vaitu Ro.52.200.082.603,08 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 824 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih besar dari 
anaaaran vaitu Ro.52.199.207.361,54 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 818 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran 
vaitu Rp.51.1 00.575.253,01 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 895 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih keeil dari angg;mm 
vaitu Rp.51.116.1 80.24~12 

Pelaksanaan pekeljaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 1008 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih keeil dari anggaran 
vaitu Rp.51.122.906.404,09 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dan Jadwal yaitu 1123 han, dan blaya 
pengeluaran lebih keeil dari anggaran 
vaitu Ro.51.124.754.663,00 
Pelaksanaan pekeljaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 802 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih keeil dari anggaran 
yaitu R.r:>:..?1.600.230.607,94 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 801 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih keeil dari anggaran 
vaitu Ro.52.198.749.427,30 
Pelaksanaan pekerjaan lebih lama 
dari jadwal yaitu 798 hari, dan biaya 
pengeluaran lebih besar dari 
anggaran vaitu Ro 52.199.020.369,38 



107 

Dalam memantau pelaksanaan proyek, terutama pada tahap konstruksi 

yang menggunakan sejumlah tenaga kerja, angka produktivitas tenaga kerja perIu 

diteliti secara periodik dan diikuti perkembangannya. Karena angka ini 

berpengaruh besar terhadap penyediaan tenaga kerja. 

Dari data Indeks Kinerja Biaya (CPI) dan data Indeks Kinerja Waktu (SPI) 

pada setiap pelaporan seperti dijelaskan pada tabe16.2 maka untuk Iebih jelasnya 

akan dijelaskan dalam bentuk grafik Perkembangan Proyek Berdasarkan Nilai CPI 

di gambar 6.3 dan grafik Perkembangan Proyek Berdasarkan Nilai SPI di gambar 

6.4 sebagai berikut: 
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A. Pembahasan Perihal Perkembangan Proyek ditinjau dari Nilai CPI 

Berdasarkan gambaran perkembangan proyek berdasarkan nilai CPI pada 

grafik 6.3 berikut pembahasan mengenai kinerja dan produktivitas proyek ditinjau 

dari segi biaya dari bulan luli 2004 sampai luli 2005. 

Selama penelitian nilai CPI lebih besar dari satu (>1) terjadi di bulan 

Agustus 2004, Oktober 2004, dan Januari 2005 sampai Juni 2005. Prosentase 

untuk CPI lebih besar dari satu (>1) selama masa penelitian adalah 61,559%. Nilai 

CPI lebih besar dari satu berarti pengeluaran lebih keeil dati anggaran. Hal in] 

disebabkan alokasi biaya yang tertunda untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan, 

yaitu pekerjaan pembesian penahan tanah oprit dan pekerjaan fabrikasi baja 

tulangan struktur atas. 

Selama penelitian nilai CPI lebih kedl dari satu «1) terjadi di bulan Juli 

2004, September 2004, November 2004, Desember 2004 dan Juli 2005. 

Prosentase untuk nilai CPI lebih keeil dari satu «1) adalah 38,461%. Nilai CPI 

lebih keeil dari satu berarti pengeluaran lebih besar dari reneana. Hal tersebut 

disebabkan oleh pelaksanaan beberapa unit pekerjaan tidak menggunakan sumber 

claya secara efesien dan tepat, sehingga biaya yang dipakai untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut melebihi anggaran per unit nya. Pelaksanaan tidak efesien dan 

tidak tepat disebabkan karena sistem pengendalian terhadap kinerja biaya dan 

tingkat produktivitas tidak efektif. 
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B. Pembahasan Perihal Perkembangan Proyek ditinjau dari Nilai SPI 

Berdasarkan gambaran perkembangan proyek berdasarkan nilai SPI pada 

grafik 6.4 berikut pembahasan mengenai kinerja dan produktivitas proyek ditinjau 

dari segi waktu dari bulan Juli 2004 sampai Juli 2005. 

Selama penelitian nilai SPI lebih besar dan satu (>1) hanya terjadi satu 

kali saj a yaitu di bulan .Tuli 2004. Prosentase SPI lebih besar dari satu (>1) adalah 

6,25%. Nilai SPI lebih besar dari satu berarti pelaksanaan proyek lebih eepat dari 

reneana, karena pelaksanaan beberapa unit pekeIjaan lebih eepat dari reneana. 

Yaitu pekerjaan pengadaan, fabrikasi, dan pengangkutan baja komposit. Hal ini 

disebabkan oleh pengendalian terhadap kineIja waktu dan tingkat produktivitas 

dilaksanakan dengan baik. 

Selama penelitian nilai SPI lebih keeil dari satu «1) terjadi dari bulan 

Agustus 2004 sampai Juli 2005. Prosentase SPI lebih keeil dari satu adalah 

93,75%. Nilai SPI lebih keeil dari satu berarti waktu pelaksanaan lebih lama dari 

reneana, karena terlambatnya pelaksanaan beberapa unit pekeIjaan. Yaitu 

pekeIjaan pembesian dinding penahan tanah oprit dan pekerjaan fabrikasi baja 

struktur atas. Pada proyek Jembatan Palu IV isi kontrak antara owner dan 

kontraktor pelaksana, tidak membiearakan masalah denda apabila terjadi 

keterlambatan, hal ini mengakibatkan kontraktor tidak termotivasi untuk bekeIja 

sesuai reneana. Namun apabila kontrak, membahas mengenai sanksi untuk 

kontraktor apabila pelaksanaan tidak sesuai reneana, kemungkinan pengendalian 

kineIja waktu proyek Jembatan Palu IV akan berjalan baik dan tentunya 

kontraktor termotivasi untuk bekeIja sesuai reneana. 
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6.1.3	 Tinjauan Perkembangan Akhir Proyek Berdasarkan Nilai SPI dan 

Nilai CV 

Dapat dilihat pada tabel5.32 Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) pada bulan 

Juli 2005 dan data Varian Biaya (CV) pada bulan Juli 2005, maka tinjauan 

perkembangan akhir proyek dapat dijelaskan dalam bentuk grafik 6.5 dan grafIk 

6.6 sebagai berikut: 
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Pembabasan Perkembangan Jadwal Akhir Proyek ditinjau dari Nilai SPI 

dan Nilai CV 

Dati gambar perkembangan akhir proyek berdasarkan nilai SPI pada grafik 

6.5 dapat dilihat prakiraan waktu akhir proyek akan selesai pada bulan Desember 

2005 atau proyek mengalami keterlambatan selama 48 hari dati waktu rencana 

yaitu bulan Oktober 2005 dan dati gambar perkembangan akhir proyek 

berdasarkan nilai CV pada grafik 6.6 dapat dilihat prakiraan biaya akhir proyek 

pada bulan Desember 2005 mengalami kerugian sebesar Rp 126.171,02 yang 

berarti biaya akhir proyek (Rp 52.199.020.369,38) lebih besar dati anggaran 

rencana (Rp 52.198.894.198,36). 

Dati grafik SPI dan CV pada gambar 6.5 & 6.6 dan dengan 

mengasumsikan kineIja jadwal proyek meningkat hingga akhir proyek yaitu bulan 

Desember 2005 serta nilai CV yang terns menurun hingga akhir proyek maka 

dapat diperkirakan nilai BCWP dan nilai ACWP pada bulan Agustus 2005 hingga 

Desember 2005, basil perhitungan prakiraan nilai ACWP dan nilai BCWP dapat 

dilihat pada tabel6.3 berikut ini : 

Tabel6.3 Perhitungan Prakiraan Perkembangan Akhir Proyek 

KETERANGAN AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

SPI 0.721170983 0.790878237 0.860585492 0.930292746 1 

CV(Rp) -80.093,07 -91.612,56 -103.132,05 -114.651,54 -126.171,02 

BCWS(Rp) 43.525.003.949,42 51.055.216.420,00 52.198.894.198,36 52.198.936.250,00 52.199.020.369,38 

BCWP(Rp) 31.388.969.880,00 40.378.447.450,00 44.921.611.030.00 48.560.291.750.00 52.199.020.369.38 

ACWP(Rp) 31.388.889.790,00 40.378.355.840,00 44.921.507.900,00 48.560.406.400,00 52.199.020.360,00 
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Dari tabel 6.3 perhitungan prakiraan perkembangan proyek, proyek 

jembatan Palu IV dapat diselesaikan pada bulan Desember dengan 

mengasumsikan bahwa kinerja waktu akan terns meningkat dan nilai fisik proyek 

(BCWP) mendekati biaya pengeluaran aktual (ACWP) sehingga perkiraan total 

akhir proyek di bulan Desember tidak berbeda jauh dengan dengan rencana 

anggaran proyek atau tidak mengalami kerugian yang besar. 


