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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi semakin maju dengan ditemukannya inovasi-inovasi 

dalam bidang teknologi. Perekmbangan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kebutuhan aliran informasi baik data sederhana bahkan hingga ke bentuk multimedia 

akan selalu membutuhkan aliran informasi. Kecepatan aliran informasi sangat 

bergantung terhadap jaringan penghantar informasi tersebut, dari mulai kawat tembaga, 

jaringan nirkabel (Wifi) hingga jaringan fiber optic. Kecepatan aliran informasi tersebut 

sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. 

PT. TELKOM Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang 

bergerak dalam penyediaan jasa jaringan informasi baik data ataupun multimedia. 

Sampai saat ini perusahaan TELKOM merupakan perusahaan terbesar yang 

menyediakan jaringan untuk kebutuhan aliran informasi di Indonesia. Tetapi dengan 

kondisi Negara Indonesia yang berbentuk Negara kepulauan, maka akan sangat sulit 

menghubungkan antar pulau, oleh sebab itu maka dibuatlah jaringan kabel di dalam 

laut. Dalam melakukan perencanaan dan pemabngunan jaringan bawah laut tersebut 

perlu dilakukan perencanaan proyek yang sangat baik, karena selain biaya yang mahal 

kehandalan dari jaringan tersebut juga sangat diperhatikan dan meminimasi kerusakan 

yang terjadi, sehingga perlu penanganan yang tepat dalam pembangunan proyek 

tersebut baik dari perencanaan ataupun dari anggarannya. 

Ada dua hal yang sangat mempengaruhi pembangunan proyek, yaitu 

perencanaan dan pengendalian. Perencanaan harus dilakukan dengan baik karena fungsi 

dan perencanaan itu sendiri adalah meletakan dasar sasaran proyek, yaitu jadwal, 

anggaran dan mutu, sedangkan pengendalian adalah suatu langkah dalam mengorganisir 

dan memimpin sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran tersebut (Soeharto 

1995). 
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Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks. Banyak faktor 

yang menyebabkan pelaksanaan proyek tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan 

rencana. Penyimpangan yang dimaksud tersebut meliputi mundurnya waktu 

pelaksanaan proyek dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, kurangnya 

tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya yang melebihi anggaran dan lain-lain (Soeharto 

1995).  

Masalah yang muncul pada pelaksanaan pembangunan proyek pemasangan 

kabel laut PT. TELKOM Indonesia adalah masalah biaya dan jadwal, misalnya 

anggaran tidak sesuai dengan biaya aktual (Biaya aktual lebih besar dari anggaran), atau 

waktu aktual tidak sesuai dengan rencana waktu (waktu aktual yang terjadi lebih lama 

dari rencana). 

Masalah-masalah tersebut harus dapat diselesaikan dengan melakukan 

pemantauan dan pengendalian agar proyek yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik, sehingga PT. TELKOM Indonesia sebagai pelaksana proyek memerlukan 

suatu pengendalian proyek yang matang dalam menghadapi proyek pemasangan kabel 

laut dan untuk proyek-proyek yang akan dilakukan di masa mendatang. 

Terdapat dua macam teknik dan metode yang luas pemakaiannya dalam 

pengendalian biaya dan jadwal proyek, yaitu metode analisis variansi dan konsep nilai 

hasil. Metode analisis variansi dilakukan dengan membandingkan langsung jumlah 

uang yang sesungguhnya dikeluarkan dengan rencana anggaran dan juga kemajuan 

pekerjaan dengan jadwal atau jadwal induk, sedangkan untuk jadwal proyek dianalisis 

berdasarkan  kurun waktu yang terpakai untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

perencanaan waktu proyek.  

Metode konsep nilai hasil dengan menggunakan indikator-indikator Actual Cost, 

Earned Value, dan Planned Value, yang akan menghasilkan nilai variansi biaya dan 

jadwal terpadu, dan juga menghasilkan indeks kinerja biaya dan jadwal suatu proyek. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diusulkan suatu proses pengendalian proyek 

dengan menggunakan pendekatan metode konsep nilai hasil (Earned Value Concept).  

Konsep “earned value” merupakan salah satu alat yang digunakan dalam    

pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value 
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menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek (the percent complete) 

yang mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang  

sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan actual cost serta apa yang yang  didapatkan  

dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut earned value. Dari ketiga dimensi   

tersebut, dengan konsep earned value, dapat dihubungkan  antara  kinerja  biaya  

dengan  waktu yang berasal dari perhitungan varian dari biaya dan waktu (Flemming 

dan Koppelman, 1994). Berdasarkan kinerja biaya dan waktu ini, seorang manajer 

proyek dapat mengidentifikasi kinerja keseluruhan proyek maupun paket-paket 

pekerjaan di dalamnya dan kemudian  memprediksi  kinerja  biaya  dan  waktu 

penyelesaian   proyek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan dilakukan kajian lapangan dan kajian pustaka, selanjutnya 

adalah menentukan gap penelitian dimana gap tersebut merupakan perbandingan antara 

rencana dan realisasi. Dalam hal ini yang menjadi target penelitian adalah bagaimana 

PT. TELKOM Indonesia dalam melakukan manajemen yang terjadi diperusahaaannya. 

Terdapat beberapa masalah yang biasanya muncul dalam penanganan proyek 

diantaranya terjadi penyimpangan terhadap realisasi yag tidak sesuai dengan rencana 

diantaranya ketidaksesuaian waktu pelaksanaan proyek, kurangnya sumber daya yang 

akan digunakan, dan biaya yang tidak sesuai rencana anggaran proyek. 

Dengan adanya masalah-masalah yang muncul tersebut, maka dalam penelitian 

ini akan merumuskan masalah yaitu:  

“Bagaimana Sistem Pengendalian Proyek Untuk Mengukur Performansi Proyek 

dengan Pendekatan Metode Konsep Nilai Hasil.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi performansi Biaya dan Jadwal Proyek dengan Pendekatan 

Metode Konsep Nilai Hasil. 
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2. Memberikan usulan perbaikan sistem pengendalian proyek terhadap proyek 

pemasangan kabel laut, sehingga diharapkan informasi yang didapatkan akan 

memberi kontribusi kepada PT. TELKOM Indonesia sebagai bahan masukan 

dan evaluasi proyek-proyek berikutnya. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada penelitian Tugas Akhir ini ada beberapa batasan-batasan untuk lebih fokus 

kepada masalah yang akan dituju, yaitu sebagai berikut: 

1. Usulan pengendalian proyek disusun dengan mengambil data dari proyek 

pemasangan kabel laut. 

2. Pengendalian pada penelitian ini dilakukan hanya untuk mengendalikan 

biaya dan jadwal pada proyek pemasangan kabel laut.  

3. Proses pengendalian proyek didasarkan pada informasi proyek 

pembangunan yang dilakukan PT. TELKOM Indonesia pada Proyek 

Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi 

Maluku Papua Cable System (SKKL SMPCS)  Paket-2.  

4. Pengendalian proyek dibatasi pada tahap implementasi fisik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Agar laporan Tugas akhir ini dapat memberikan informasi dan sesuai dengan 

urutan penelitian yang dilakukan, maka dibuat sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

  Bab ini menjelaskan uraian secara garis besar 

mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

  Bab ini menjelaskan teori dasar pengertian dari 
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manajemen proyek, metode Earned Value (AE), 

definisi dari indikator Earned Value yaitu Budgeted 

Cost for Work Scheduled (BCWP), Actual Cost for 

Work Performed (ACWP), dan Budgeted Cost for 

Performed (BCWP) dan juga indikator lainnya 

yang mendukung keputusan metode  AE. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

  Bab ini berisi langkah-langkah sistematik yang 

dilakukan dalam penulisan yaitu pengumpulan dan 

pengolahan data, analisis, dan usulan perbaikan,  

serta dilengkapi dengan diagram air pemecahan 

masalah. 

BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

  Bab ini menjelaskan uraian tentang data umum 

perusahaan, pengumpulan dan pengolahan data 

yang berasal dari perencanaan dan pelaksanaan, 

serta menghitung nilai hasil.  

BAB V : Analisis 

  Bab ini menjelaskan uraian analisis terhadap 

dampak penggunaan metode konsep nilai hasil 

pada pengendalian proyek pemasangan kabel laut 

di PT. TELKOM Indonesia, dan usulan perbaikan 

sistem pengendalian proyek. 

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil 

dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-

saran yang dapat berguna bagi PT. TELKOM 

Indonesia. 

  

 


