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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Proyek 

Proyek adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya terbatas 

untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Menurut Iman Soeharto, 1996: 

Proyek mempunyai cirri pokok sebagai berikut: 

1. Bertujuan menghasilkan lingkup (deliverable) tertentu berupa produk akhir atau 

hasil kerja akhir.  

2. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya, jadwal 

serta criteria mutu.  

3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 

awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas.  

4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung.  

Proyek mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi. 

Tiga karakteristik tersebut adalah : 

1. Bersifat unik 

Keunikan dari proyek konstruksi adalah : tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan 

yang sama persis (tidak ada proyek yang identik, yang ada adalah proyek yang sejenis), 

proyek bersifat sementara, dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda- beda. 

2. Dibutuhkan sumber daya (resource) 

Setiap proyek membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja , uang, mesin, metode, 

dan material. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja lebih sulit dibandingkan 

dengan sumber daya lainnya. 

4. Organisasi 

Setiap orgamnisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya terlibat 

sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian 

yang bervariasi, dan ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan adalah 
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menyusun visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Wulfram I. 

Ervianto; 2002:9) 

 

2.2 Manajemen Proyek  

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 

mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran 

organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. 

Proyek diartikan sebagai upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, 

sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber 

daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

demikian, arti dari kata proyek yang sebenarnya mencakup pengertian dan berkaitan 

dengan macam pekerjaan yang luas. Proyek berupa rangkaian kegiatan panjang yang 

dimulai sejak direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar memberikan 

hasil-hasil atau keluaran-keluaran sesuai dengan perencanaannya. Pelaksanaan proyek 

pada hakekatnya adalah proses merubah sumber daya dan dana tertentu secara 

terorganisasi menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan 

harapan-harapan awal, dan kesemuanya harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang 

terbatas. 

Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 

mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka waktu yang 

telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan 

hirarki (arus kegiatan) vertikal maupun horisontal. 

Dari definisi diatas terlihat bahwa konsep Manajemen proyek mengandung hal-

hal pokok berikut: 

a. Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya 

b. Kegiatan yang dikelola berjangka pendek 

c. Memakai pendekatan sistem (system approach to management) 

d. Mempunyai hirarki (arus kegiatan). 
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2.2.1 Teknik dan Metode Kegiatan Proyek 

Beberapa teknik dan metode yang spesifik untuk menangani kegiatan proyek 

antara lain sebagai berikut: 

1. Merencanakan 

Manajemen proyek perlu didukung oleh suatu metode perencanaan yang dapat 

menyusun secara cermat urutan pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan sumber 

daya bagi kegiatan-kegiatan tersebut, agar proyek dapat diselesaikan secepatnya 

dengan penggunaan sumber daya sehemat mungkin. Metode dan teknik yang 

dimaksud adalah: 

 Analisis jaringan kerja, seperti Metode Jalur Kritis (CPM). Teknik Pengkajian 

proyek (PERT), dan Metode Preseden Diagram (PDM); 

 Metode penyusunan perkiraan biaya proyek, dilakukan dengan bertahap, sesuai 

dengan keperluan dan informasi yang tersedia pada waktu yang bersangkutan, 

yang dikenal dengan perkiraan biaya pendahuluan (preliminary cost estimate), 

perkiraan biaya proyek (project budget) dan perkiraan biaya definitive 

(definitive estimate)  

2. Mengorganisir 

Dibuat susunan organisasi yang memacu terselenggaranya arus kegiatan horisontal 

maupun vertikal, dengan tujuan dicapainya penggunaan sumber daya secara 

optimal. Untuk ini diusahakan penyusunan dilakukan dengan menggunakan susunan 

organisasi matriks. 

3. Memimpin 

Pimpinan tunggal dari kelompok dan bagian dari organisasi yang diserahi tugas 

khusus (proyek). Jadi memimpin tim dalam bentuk koordinasi dan integrasi yang 

arus kerjanya vertikal dan horisontal. Pada umumnya digunakan gaya 

kepemimpinan yang mengarah ke partisipasi meskipun dalam beberapa situasi 

digunakan gaya orientasi ke tugas. 

 

 



 
 

9 

4. Mengendalikan  

Dalam kegiatan proyek, diperlukan adanya keterpaduan antara perencanaan dan 

pengendalian yang relatif lebih erat dibanding dalam kegiatan yang bersifat rutin. 

untuk itu perlu digunakan metode yang sensitif, artinya dapat mengungkapkan atau 

mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. Metode yang dimaksud, misalnya, 

analisis variansi, konsep nilai hasil (earned value), C/S-CSC, dan lain-lain. 

5. Menggunakan Pendekatan Sistem 

Pendekatan ini menekankan bahwa proyek adalah bagian dari siklus sistem yang 

lengkap. Dengan demikian penanganannya hendaknya mengikuti metodologi 

sistem.  Misalnya, pada tahap konseptual dan PP / Definisi dipakai analisis sistem 

sebagai sarana dalam mengambil keputusan. Untuk mewujudkan gagasan menjadi 

kenyataan fisik dipakai engineering system, sedangkan pada tahap implementasi 

dipakai manajemen sistem, manajemen sistem ditandai oleh upaya mencapai 

keberhasilan total sistem bukan unsur-unsurnya.  

 

2.2.2 Evolusi Manajemen Proyek 

Perumusan dan pelaksanaan manajemen proyek tidak langsung selengkap dan 

secangih seperti apa yang kita kenal dewasa ini, tetapi mengalami pertumbuhan yang 

bertahap. Dari penelitian Keith Davis, diidentifikasi 4 macam organisasi yaitu sebagai 

berikut: 

 Ekspeditor Proyek 

Ekspeeditor proyek tidak melaksanakan fungsi manajer, tetapi mengerjakan dua 

fungsi pokok, yaitu: 

- Sebagai “ekspeditor” pekerjaan; 

- Sebagai pusat komunikasi. 

Ekspeditor menjelaskan Bahasa dan konsep teknik yang kompleks menjadi 

parameter yang perlu diketahui oleh pimpinan, misalnya seperti biaya atau jadwal, 

harga barang, dan situasi umum yang berhubungan dengan proyek.  
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 Koordinator Proyek 

Koordinator proyek adalah pimpinan staf dan mempunyai kebebasan untuk 

bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ia melaksanakan 

kepemimpinannya melalui prosedur dan bukan otoritas lini.  

 Konfederasi Proyek  

Mempunyai fungsi manajemen, seperti merencanakan, mengorganisir, memimpin, 

melakukan motivasi, dan mengendalikan kegiatan proyek, termasuk juga pekerjaan 

ekspeditor dan koordinator. Meskipun demikian, konfederasi proyek belum 

memiliki otoritas lini secara penuh. 

 Manajemen Proyek 

Di sini manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk memimpin 

penyelenggaraan proyek. Di samping itu, ia memiliki jalur kontak yang luas baik ke 

dalam maupun ke luar seperti ke pemimpin perusahaan yang bersangkutan, 

kontraktor, rekanan, sub kontrak dan lain-lain. Meskipun saat ini manajemen proyek 

dianggap telah tumbuh ketingkat “kedewasaan”, tetapi ini bukan berarti bahwa 

bentuk awalnya tidak dijumpai lagi. 

 

2.3 Profil Kegiatan Proyek 

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasarannya telah digariskan dengan jelas. 

Dari pengertian di atas terlihat bahwa ciri pokok proyek adalah: 

1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir; 

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di 

atas telah ditentukan; 

3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas.  Titik awal 

dan akhir ditentukan dengan jelas; 

4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jelas dan intensitas kegiatan berubah sepanjang 

proyek berlangsung. 
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Biaya 

Anggaran 

Di dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan batasan yaitu besar biaya 

(anggaran) yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga batasan di 

atas disebut tiga kendala (triple constraints). Seperti diperlihatkan oleh Gambar 2.1 

berikut ini yang merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan proyek yang 

sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek.  

 Anggaran   Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi  anggaran. 

 Jadwal    Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu  dan  tanggal akhir 

yang telah ditentukan. 

 Mutu           Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi   dan 

kriteria yang dipersyaratkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Sasaran Proyek Tiga Kendala (Triple Constrains). 

  

Ketiga batasan tersebut bersifat tarik menarik. Artinya, jika ingin meningkatkan 

kinerja produk yang telah disaepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti 

dengan menaikan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya melebihi 

anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi 

A 
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dengan mutu atau jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan 

dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi.  

 

2.4 Ukuran, Kompleksitas, dan Macam Proyek 

2.4.1  Kompleksitas Proyek 

 Kompleksitas proyek tergantung dari hal-hal berikut: 

 Jumlah macam kegiatan di dalam proyek. 

 Macam dan jumlah hubungan antara kelompok (organisasi) di dalam proyek.  

 Macam dan jumlah hubungan antar kegiatan (organisasi) di dalam proyek 

dengan pihak luar.  

Kompleksitas tidak tergantung dari besar kecilnya ukuran suatu proyek, proyek 

kecil dapat saja bersifat lebih kompleks dari pada proyek dengan ukuran yang lebih 

besar. 

 

2.4.2 Macam Proyek 

Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat dikelompokan 

menjadi: 

a. Proyek Engineering-Konstruksi 

Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan, dan konstruksi. 

b. Proyek Engineering-Manufaktur 

Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Kegiatan utamanya 

meliputi desain engineering, pengembangan produk (product development0, 

pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasi produk yang 

dihasilkan.  

c. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Proyek penelitian dan pengembangan research & development) bertujuan  

melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk 

tertentu. 
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d. Proyek Pelayanan Manajemen 

Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini. Di antaranya: 

- Merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat lunak maupun 

perangkat keras; 

- Merancang program efisiensi dan penghematan; 

- Diversifikasi, Penggabungan dan Pengambilalihan. 

e. Proyek Kapital 

Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian 

material dan peralatan (mesin-mesin), manufaktur (pabrikasi) dan konstruksi 

pembangun fasilitas produksi. 

 

2.5 Fungsi dan Proses Pengendalian 

Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai 

dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan 

dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan 

dan standar, kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber 

daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. 

Dari pengertian di atas, maka proses pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi 

langkah-langkah berikut: 

a. Menentukan sasaran 

b. Definisi lingkup kerja 

c. Menentukan standard dan kinerja sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran. 

d. Merancang/ menyusun sistem informasi, pemantauan, dan pelaporan hasil 

pelaksanaan pekerjaan. 

e. Mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran 

yang telah ditentukan. 

f. Mengadakan tindakan pembetulan. 

Suatu sistem pemantauan dan pengendalian disamping memerlukan perencanaan 

yang realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan 
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teknik dan metode yang dapat segera mengungkapkan tanda-tanda terjadinya 

penyimpangan. 

Untuk pengendalian biaya dan jadwal terdapat dua macam teknik dan metode 

yang luas pemakaiannya yaitu identifikasi variansi dan konsep nilai hasil. Identifikasi 

dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan 

dengan anggaran. Sedangkan untuk jadwal, dianalisis kurun waktu yang telah dipakai 

dibandingkan dengan perencanaan. Dengan demikian akan terlihat bila terjadi 

penyimpangan antara rencana dan kenyataan, serta mendorong untuk mencari sebab-

sebabnya. 

Bagi tujuan yang lebih jauh jangkauannya, identifikasi di atas dikembangkan 

menjadi cost/ schedule control system criteria yang dapat digunakan untuk mengkaji 

kinerja suatu kegiatan. Pada tugas akhir ini akan dibahas penggunaan variansi sebagai 

teknik dan metode pengendalian proyek,  kemudian grafik”S” yang sering digunakan 

untuk memperlihatkan variansi serta metode konsep niai hasil beserta indikator-

indikator Actual Cost, Earned Value, dan Planned Value, yang dianggap sebagai salah 

satu metode pengendalian yang efektif dan dapat diapakai untuk memperkirakan 

(forecast) besarnya biaya dan jadwal sampai akhir proyek. 

 

2.6 Pengendalian dan Pemantauan Dengan Menggunakan Metode Analisis 

Variansi 

Pada setiap rapat yang membicarakan aspek pengendalian biaya dan jadwal akan 

selalu ditanyakan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan terakhir, apakah 

pengeluaran melebihi anggaran atau kemajuan sesuai dengan jadwal. Untuk itu, 

menjelang saat laporan dikumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek 

dengan menghitung jumlah unit yang diselesaikan kemudian membandingkan dengan 

perencanaan, atau melihat catatan penggunaan sumber daya, misalnya jam orang dan 

membandingkannya dengan anggaran. 

Teknik demikian dikenal sebagai Analisis Variansi, yang akan memperlihatkan 

perbedaan antara hal-hal berikut: 
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 Biaya pelaksanaan dan anggaran 

 Waktu pelaksanaan dan jadwal. 

 Tanggal mulai pelaksanaaan dengan rencana. 

 Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana. 

 Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran. 

 Jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana. 

 

Tabel 2.1. Variansi Biaya Konstruksi 

KEGIATAN KONSTRUKSI 

No 
Macam 

Pekerjaan 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Mei. Jun. Jul. Agust 

(Kumulatif dalam ribuan rupiah) 

1 Menyiapkan lahan Anggaran 

Pengeluaran 

Variansi 

60 

90 

-30 

140 

210 

-70 

240 

350 

-110 

    

Saat 

Pelaporan 

 

2 Membuat pondasi Anggaran   40 90 120    

  Pengeluaran   60 150 200    

  Varian si   -20 -60 -80    

 Memasang tiang          

3 Dan dinding Anggaran    150 180 210   

  Pengeluaran    140 150    

  Variansi    10 30    

4 Memasang atap Anggaran     120 220 300  

  Pengeluaran     140    

  Variansi     -20    

5 IOnterior Anggaran      80 150 210 

  Pengeluaran         

  Variansi         

           

  Jumlah  

Kumulatif 

        

  Anggaran  60 140 280 480 660 870 1020 1080 

  Pengeluaran 90 210 410 640 840    

  Variansi -30 -70 -130 -160 -180    
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2.6.1 Mendorong Mencari Penyebabnya 

Di samping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan 

pelaksanaan pada saat pelaporan. analisis variansi mendorong untuk melacak dan 

mengkaji di mana dan kapan telah terjadi variansi yang paling dominan dan kemudian 

mencari penyebannya untuk diadakan koreksi. Terjadinya variansi biaya yang relatif 

besar seperti contoh di atas dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Misalnya, oleh 

perencanaan penggunaan ataupun jumlah anggaran yang tidak tepat atau karena 

kemajuan pelaksanaan pekerjan lebih cepat, dan lain-lain.  

Pendekatan di atas, disamping dapat digunakan sampai batas tertentu untuk 

memantau kemajuan pelaksanaan proyek, diperlukan pula untuk kegiatan akuntansi dan 

audit proyek yang berfungsi antara lain untuk meyakinkan apakah pembebanan biaya 

telah sesuai dengan prosedur dan alokasi, termasuk verifikasi dan penelitian kebenaran 

apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai rencana dan anggaran. Jadi pendekatan 

dengan cara di atas akan memberikan gambaran hasil kerja masa lalu dan menunjukkan 

perbandingan antara hasil pelaksanaan dan perencanaan. 

 

2.6.2 Variansi dengan Grafik “S” 

Cara lain untuk memperagakan adanya variansi adalah dengan menggunakan 

grafik. Grafik dibuat dengan sumbu-X sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang 

yang telah digunakan atau persentasi (%) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu-Y 

menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan 

yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan 

grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar (kumulatif pengeluaran 

berdasarkan anggaran uang / jam-orang) maka akan segera terlihat jika terjadi 

penyimpangan. 

Dengan memiliki sifat seperti tersebut dan pembuatannya yang relatif cepat dan 

mudah maka metode penyajian dengan grafik “S” (Gambar 2.2) dijumpai secara luas 

dalam penyelenggaraan proyek.  
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Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau jam 

orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal sebagai waktu kalender 

masing-masing dari angka 0 sampai 100 ini, umumnya akan berbentuk S hal ini 

disebabkan kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut: 

 

 Kemajuan pada awalnya bergerak lambat. 

 Diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama. 

 Akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. 

 

Gambar 2.2. Analisisa variansi dengan grafik “S” 

 

Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal-hal berikut: 

 Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. 

 Penggunaan sama dengan butir di atas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau 

elemen-elemennya. 
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 Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase (%) 

penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang untuk menyiapkan rancangan, produksi 

gambar, menyusun pengajuan pembelian terhadap waktu. 

 Pada kegiatan konstruiksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau 

jam-orang dan untuk menganalisis persentase (%) penyelesaian serta pekerjaan-

pekerjaan lain yang diukur (dinyatakan) dalam unit versus waktu. 

 

Grafik “S’ sangat berguna untuk dipakai sebagai laporan bantuan dan laporan 

kepada pimpinan proyek maupun pimpinan perusahaan karena grafik ini dapat dengan 

jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami.  

 

2.7 Manajemen Waktu 

Manajemen waktu pada suatu proyek (Project Time Management) memasukkan semua 

proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian proyek 

(PMI 2000). Ada lima proses utama dalam manajemen waktu proyek, yaitu: 

a. Pendefinisian Aktivitas. Merupakan proses identifikasi semua aktivitas spesifik 

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan sasaran proyek 

(project deliveriables). Dalam proses ini dihasilkan pengelompokkan semua 

aktivitas yang menjadi ruang lingkup proyek dari level tertinggi hingga level yang 

terkecil atau disebut Work Breakdown Structure (WBS).  

b. Urutan Aktivitas. Proses pengurutan aktivitas melibatkan identifikasi dan 

dokumentasi dari hubungan logis yang interaktif. Masing-masing aktivitas harus 

diurutkan secara akurat untuk mendukung pengembangan jadwal sehingga diperoleh 

jadwal yang realisitis. Dalam proses ini dapat digunakan alat bantu komputer untuk 

mempermudah pelaksanaan atau dilakukan secara manual. Teknik secara manual 

masih efektif untuk proyek yang berskala kecil atau di awal tahap proyek yang 

berskala besar, yaitu bila tidak diperlukan pendetailan yang rinci.  

c. Estimasi Durasi Aktivitas. Estimasi durasi aktivitas adalah proses pengambilan 

informasi yang berkaitan dengan lingkup proyek dan sumber daya yang diperlukan 

yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan estimasi durasi atas semua aktivitas 
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yang dibutuhkan dalam proyek yang digunakan sebagai input dalam pengembangan 

jadwal. Tingkat akurasi estimasi durasi sangat tergantung dari banyaknya informasi 

yang tersedia.  

d. Pengembangan Jadwal. Pengembangan jadwal berarti menentukan kapan suatu 

aktivitas dalam proyek akan dimulai dan kapan harus selesai. Pembuatan jadwal 

proyek merupakan proses iterasi dari proses input yang melibatkan estimasi durasi 

dan biaya hingga penentuan jadwal proyek.  

e. Pengendalian Jadwal. Pengendalian jadwal merupakan proses untuk memastikan 

apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sudah 

direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian jadwal adalah:  a. 

Pengaruh dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jadwal dan memastikan 

  perubahan yang terjadi disetujui.  b. Menentukan perubahan dari jadwal.  c. 

Melakukan tindakan bila pelaksanaan proyek berbeda dari perencanaan awal 

proyek.  

 

2.8 Manajemen Biaya 

Manajemen biaya proyek (project cost management) melibatkan semua proses yang 

diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai 

dengan anggaran biaya yang telah disetujui. Hal utama yang sangat diperhatikan dalam 

manajemen biaya proyek adalah biaya dari sumber daya yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyek, sebagai berikut: 

a. Perencanaan Sumber Daya. Perencanaan sumber daya merupakan proses untuk 

menentukan sumber daya dalam bentuk fisik (manusia, peralatan, material) dan 

jumlahnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas proyek. Proses ini sangat 

berkaitan erat dengan proses estimasi biaya. 

b. Estimasi Biaya. Estimasi biaya adalah proses untuk memperkirakan biaya dari 

sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Bila proyek 

dilaksanakan melalui sebuah kontrak, perlu dibedakan antara perkiraan biaya 

dengan nilai kontrak. Estimasi biaya melibatkan perhitungan kuantitatif dari biaya-

biaya yang muncul untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan nilai kontrak 
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merupakan keputusan dari segi bisnis di mana perkiraan biaya yang didapat dari 

proses estimasi merupakan salah satu pertimbangan dari keputusan yang diambil. 

c. Penganggaran Biaya. Penganggaran biaya adalah proses membuat alokasi biaya 

untuk masing-masing aktivitas dari keseluruhan biaya yang muncul pada proses 

estimasi. Dari proses ini didapatkan cost baseline yang digunakan untuk menilai 

kinerja proyek. 

d. Pengendalian Biaya. Pengendalian biaya dilakukan untuk mendeteksi apakah biaya 

aktual pelaksanaan proyek menyimpang dari rencana atau tidak. Semua penyebab 

penyimpangan biaya harus terdokumentasi dengan baik sehingga langkah-langkah 

perbaikan dapat dilakukan. 

 

2.9 Konsep Earned Value 

Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan 

proyek, perlu dipakai suatu metode pengendalian kinerja proyek yang lebih progresif 

digunakan adalah dengan cara Earned Value atau Nilai Hasil, yang dapat memberikan 

informasi mengenai posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu serta dapat 

memperkirakan progres proyek pada periode selanjutnya, yaitu dalam hal biaya dan 

waktu penyelesaian proyek. 

Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep earned value 

dibandingkan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan pada Gambar 1.a, 

manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi saja yaitu hubungan yang 

sederhana antara biaya aktual dengan biaya rencana. Dengan manajemen biaya 

tradisional, status kinerja tidak dapat diketahui. Pada Gambar dapat diketahui bahwa 

biaya aktual memang lebih rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih 

rendah dari rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan 

telah sesuai dengan target rencana. Sebaliknya, konsep earned value memberikan 

dimensi yang ketiga selain biaya aktual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini 

adalah besarnya pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut earned 

value/percent complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang manajer proyek 

akan dapat lebih memahami seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari sejumlah biaya 
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yang telah dikeluarkan. 

 

Gambar 2. 3 Perbandingan Manajemen Biaya Tradisional dengan Konsep Earned Value 

Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan serta 

dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan memakai 

asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus 

berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi masa depan proyek, seperti : 

1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada.  

2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek.  

3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek. 

 

2.10 Indikator-Indikator dalam Earned Value 

Konsep dasar nilsi hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan membuta 

perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual (actual 

cost), nilai hasil (earned value) dan jadwal anggaran (planed value). 

a. Biaya Aktual (Actual Cost=AC) 

Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau Actual Cost of Work Performed (ACWP) 

adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun 

pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan 

proyek pada tanggal pelaporan.(misalnya, akhir bulan),yaitu catatan segala 

pengeluaran biaya actual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk 
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perhitungan overhead dan lain- lain. Jadi AC merupakan jumlah aktual dari 

penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada 

kurun waktu tertentu. 

b. Nilai Hasil 

Nilai Hasil (Earned Value = EV) atau Budgeted Cost of Work Performanced 

(BCWP) adalah nilai pekerjaan yag telah selesai terhadap anggaran yang 

disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka AC dibandingkan 

dengan EV akan telihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk 

pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

maksud tersebut. 

c. Jadwal Anggaran 

Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau Budgeted Cost of Work Schedule 

(BCWS) menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang disusun dan 

dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan antara biaya, 

jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah diberi 

alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan 

pekerjaan. 

d. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan 

analisis varans sederhana dianggap kurang mencukupi, karena metode ini tidak 

mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut 

indikator PV. EV dan AC digunakan dalam menentukan Varians Biaya dan 

Varians Jadwal secara terpadu. Varians Biaya/Cost Varians (CV) dan Varians 

Jadwal/Schedule Varians (SV) diinformasikan sebagai berikut: 

Varians Biaya (CV) = EV-AC atau CV = BCWP-ACWP 

-  Negative (-) = Cost Overrun (biaya di atas rencana) 

-  Nol (0)   = sesuai biaya 

-  Positive (+)  = Cost Underrun (biaya di bawah rencana) 
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Varians Jadwal (SV) = EV-PV atau SV = BCWP-BCWS 

-  Negative (-) = terlambat dari jadwal 

-  Nol (0) = tepat waktu 

-  Positive (+)  = lebih cepat dari jadwal 

 Kriteria untuk kedua indikator di atas baik itu SV (Schedule Varians) dan CV 

(Cost Varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperto tersebut di bawah ini : 

Tabel 2. 2 Indikator Variansi Terpadu 

Varians jadwal 

SV=BCWP-BCWS 

Varians biaya 

CV=BCWP-ACWP 
keterangan 

Positive 

  

Positive 

  

Pekerjaan terlaksana 

lebih jadwal lebih cepat 

daripada dengan biaya 

kecil daripada anggaran. 

Nol 

 

Positive 

 

Pekerjaan terlaksana 

tepat sesuai jadwal 

dengan biaya lebih 

rendah daripada 

anggaran 

Positive 

 

Nol 

 

Pekerjaan terlaksana 

sesuai anggaran dan 

selesai lebih cepat 

daripada jadwal 

Nol 

 

Nol 

 

Pekerjaan terlaksana 

sesuai jadwal dan 

anggaran 

Negative 

 

Negative 

 

Pekerjaan selesai 

terlambat dan menelan 

biaya lebih tinggi 

daripada anggaran 
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Nol 

 

Negative 

 

Pekerjaan terlaksana 

sesuai jadwal dengan 

menelan biaya di atas 

angaran 

Negative 

 

Nol 

 

Pekerjaan selesai 

terlambat dan menelan 

biaya sesuai anggaran 

Positive 

 

Negative 

 

Pekerjaan selesai lebih 

cepat daripada rencana 

dengan menelan biaya di 

atas anggaran 

  

2.11 Indeks produktivitas dan kinerja 

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, yang dapat 

dinyatakan ssebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri 

dari indeks kinerja biaya (Cost Performance Index=CPI) dan indeks kinerja jadwal 

(Schedule Performance Index=SPI). 

Indeks Kinerja Biaya (CPI) = EV/AC atau CPI = BCWP/ACWP  

Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = EV/PV atau SPI = BCWP/BCWS 

Dengan kriteria indeks kinerja (performance indeks) : 

-  Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau   waktu 

pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal 

sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam 

pelaksanaan kegiatan.  

-  Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dariperencanaan, 

dalam arti peneluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana.  

-  Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 

penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat angka 

yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu 
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pengkajian lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran yang justru 

tidak realistis.  

 

2.12 Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 

Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan atas 

indikator yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada 

akhir proyek (estimasi at completion = EAC) dan prakiraan waktu penyelesaian proyek 

(estimate all schedule = EAS). Prakiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena 

memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan 

dating, bila kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. 

Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat pelaporan, maka 

prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah :   

ETC = (BAC-BCWP)/CPI 

Perhitungan akhir biaya konstruksi (EAC) dihitung dengan menggunakan beberapa 

asumsi seperti dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 3 Alternatife Perhitungan EAC 

 

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/CPI} 

xvii 

 

Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat pelaporan, 

maka prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah : 

ETC = (BAC-BCWP)/CPI          (Rumus 2.6) 

 

Perhitungan akhir biaya konstruksi (EAC) dihitung dengan menggunakan beberapa 

asumsi seperti dijelaskan dalam tabel 2.2 berikut: 

 

Tabel 2.2. Alternatif perhitungan EAC 

Asumsi Rumus 

Performa biaya yang akan datang akan 

sama dengan seluruh performa biaya 

masa lampau  

EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/    

             CPI)] 

Performa biaya yang akan datang akan 

sama dengan 3 alat pengukur masa 

lampau  

EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/    

             (BCWPi + BCWPj + BCWPk)/ 

             (ACWPi + ACWPj +  

              ACWPk)] 

Performa biaya yang akan datang akan 

dipengaruhi penambahan performa 

jadwal masa lampau  

EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/    

             CPIx SPI)] 

Performa biaya yang akan datang akan 

digabungkan pada bebrapa proporsi 

dari kedua indeksnya 

EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/    

             0.8CPI x 0.2 SPI )] 

 

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/CPI}        (Rumus 2.7) 

EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/(BCWPi + BCWPj + BCWPk)/ 

        (ACWPi + ACWPj + ACWPk)]    (Rumus    2.8)            

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[CPIxSPI]}     (Rumus   2.9) 

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[0.8 CPIx0.2 SPI]     (Rumus 2.10) 

 

Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan : 

ETS = (sisa waktu)/SPI        (Rumus 2.11) 
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EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/(BCWPi + BCWPj + BCWPk)/ 

(ACWPi + ACWPj + ACWPk)] 

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[CPIxSPI]} 

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[0.8 CPIx0.2 SPI] 

Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan :  

ETS = (sisa waktu)/SPI 

EAS=Waktu selesai+ETS 

Dimana:   

BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan   

SPI (Schedule Performance Indeks) = Indek Kinerja Jadwal 

CPI (Cost Performance Indeks) = Indek Kinerja Biaya   

ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa   

EAC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek   

ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Yang 

Tersisa   

EAS (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek 

 

2.13 Kriteria Earned Value Management System 

Walaupun konsep earned value terlihat sederhana, namun implementasinya dalam 

pengelolaan proyek tidaklah mudah karena harus didukung oleh sistem manajemen 

yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. 

Bila kinerja proyek buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang 

bermasalah yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan 

pelaksanaan proyek. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua 

data terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa datang pada pengelolaan 

proyek berikutnya. Fleming dan Koppelman (1994) menjelaskan 10 kriteria bagi 

terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep earned value, 

sebagai berikut: 

a. Komitmen manajemen. Pada penerapan konsep earned value, harus ada 

kebulatan tekad dari manajer proyek untuk memanfaatkan konsep earned value 
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di dalam sistem manajemen pada proyek yang ditanganinya. Komitmen juga 

harus ada pada organisasi utama perusahaan dalam mendukung keputusan 

penggunaan konsep earned value pada manajemen proyek.  

b. Menetapkan lingkup proyek dengan work breakdown structure (WBS). Pada 

setiap proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lingkup 

proyek agar pada saat pelaksanaannya lingkup proyek tidak meluas yang 

menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu teknik yang dapat digunakan dan 

terbukti ampuh dalam membatasi lingkup proyek adalah dengan WBS. WBS 

memperlihatkan hirarki perencanaan pekerjaan yang berorientasi pada produk 

yang dihasilkan proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan 

sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. 

c. Menciptakan management control cells (cost account). Cost account adalah 

pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi dari organisasi. Cost 

account harus memiliki empat elemen yaitu: memperlihatkan pekerjaan di level 

tugas; mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang spesifik bagi masing-

masing tugas; mempunyai anggaran biaya untuk penggunaan sumber daya; dan 

mempunyai pihak yang bertanggung jawab untuk masing-masing sel.  

d. Menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian terkecil dari 

manajemen proyek (project’s management control cells). Dibutuhkan 

organisasi proyek yang dalam strukturnya terdapat pembagian tanggung jawab 

yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan subdivisi. Masing-masing 

divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 

Tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kepemilikan cost account masing-

masing divisi dan subdividivisi.  

e. Membuat earned value baseline. Langkah selanjutnya adalah menetapkan 

baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek. Basis ukuran 

kinerja proyek harus memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak 

langsung proyek seperti biaya tak terduga dan profit. Untuk memperolah basis 

ukuran kinerja proyek, digunakan proses perencanaan formal proyek mulai dari 

proses estimasi, penjadwalan dan penganggaran. Untuk keperluan pengendalian, 
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pihak manajemen harus menentukan batasan untuk penilaian kinerja proyek.  

f. Penggunaan proses formal penjadwalan proyek. Penggunaan earned value 

membutuhkan alat bantu pengendalian proyek seperti master schedule, kurva S 

dan bar chart. Alat bantu pengendalian proyek dibuat melalui proses 

penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan kerangka waktu dari masing-masing 

paket pekerjaan dan anggaran biayanya.  

g. Pengelolaan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya tidak langsung perlu 

dikelompokkan tersendiri/terpisah dari biaya langsung proyek. Terkadang biaya 

tidak langsung mempunyai porsi yang lebih besar dari biaya keseluruhan 

proyek. Oleh karena itu biaya tidak langsung proyek perlu diperhatikan dan 

ditangani secara baik.  

h. Secara periodik, mengestimasi biaya penyelesaian proyek. Salah satu 

manfaat dari konsep earned value adalah mampu memprediksi biaya 

penyelesaian proyek (EAC). Dengan dasar kinerja aktual proyek (SPI dan CPI), 

dapat diprediksi secara akurat berapa lagi dana yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikannya.  

i. Pelaporan status proyek. Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen 

menjadi acuan kapan manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada 

diluar batasan yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan 

bagi pihak manajemen untuk bertindak. Penerapan earned value dalam 

menajemen proyek merupakan salah satu contoh penerapan management by 

exception. Management by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru 

melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. 

j. Menyusun historical database. Pembentukan historical database 

memungkinkan perbaikan proyek yang akan dikerjakan menjadi lebih baik. 

Historical database digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan proyek di masa 

yang akan datang. 
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2.14 Pengendalian Biaya dan Jadwal 

2.14.1 Unsur-unsur Pengendalian Proyek 

Agar suatu sistem pengendalian dapat bekerja dengan efektif diperlukan unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Tolak ukur yang realistis 

Bagi pengendalian biaya, tolak ukurnya adalah anggaran. Sedangkan untuk 

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

tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time phased budget dan 

dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode akuntansi biaya.  

2. Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat. 

Memproses masukkan data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi 

indikator-indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Perangkat 

yang digunakan untuk memproses masukan data dan informasi proyek tersebut yaitu 

komputer.  

Ruang lingkup penggunaan komputer sebagai perangkat untuk memproses 

masukan data dan informasi bagi penyelenggaraan proyek secara spesifik meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

 Mengatur dan mempersiapkan arsip, dokumen dan data base. 

 Menyusun perencanaan dan jadwal 

 Penggunaan sumber daya, terutama yang berupa tenaga kerja. 

 Membuat perkiraan biaya. 

 Kegiatan pemantauan dan pengendalian biaya dan jadwal. 

 Memperkirakan dan menghitung kemajuan dan kinerja kegiatan. 

 Operasi keuangan, akuntansi dan administrasi. 

 Evaluasi dan perhitungan yang spesifik.  

 

Dalam pengelolaan proyek perangkat lunak (Software), dapat digolongkan 

menjadi beberapa kelompok antara lain sebagai berikut: 

1. Analisis jaringan kerja, menyusun jadwal dan pengelolaan sumber daya. 

2. “Spreadsheet”, perkiraan biaya dan akuntansi. 
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3. Menyusun laporan dan membuat grafik. 

4. “Data Base”. 

5. Perangkat lunak untuk analisis dan perhitungan khusus. 

6. Perangkat lunak untuk pengendalian dan analisis kinerja. 

 

Perangkat lunak (Software) ini dapat melakukan pengendalian dan analisis 

kinerja. Lingkup pengendalian meliputi perhitungan dan analisis variansi jadwal dan 

biaya, nilai dan hasil (earned value), analisis kinerja (cost & schedule performance 

indicates), da mengadakan perkiraan (forecast). 

 

3. Perkiraan yang Akurat 

Meliputi berbagai perkiraan (forecast) biaya dan jadwal kegiatan, seperti biaya 

dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian proyek, evaluasi trend 

(kecenderungan) bilamana keadaan tidak mengalami perubahan, dan lain-lain. 

4. Rencana Tindakan (action plan) 

Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang melebihi 

anggaran (cost over run) dan keterlambatan (schedule delay), bila tanda-tanda akan 

terjadinya hal demikian telah terlihat. 

 

2.14.2 Pengendalian Tahap Konseptual 

keputusan-keputusan yang diambil pada tahap konseptual adalah merumuskan 

gagasan garis besar perwujudan fisik. Hal ini berarti secara teoritis telah meletakkan 

dasar jumlh biaya proyek, karena pada tahap ini mulai didefinisikan batasan lingkup 

proyek, seperti memilih berbagai alternative lokasi, filosofi desain, proses produksi, 

peralatan, dan lain-lain. 

Kemudian sejalan dengan kemajuan proyek, makin banyak informasi yang dapat 

digali, baik mengenai batasan atau persyaratan maupun data-data dan keterangan teknis 

dan nonteknis, pengkajian lingkup proyek pun mengalami peningkatan, serta dianalisis 

dan dicvari alternative yang paling baik. 
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2.14.3 Pengendalian Tahap PP / Definisi 

Pengendalian biaya dan jadwal pada periode ini memusatkan perhatian pada hal-

hal berikut: 

 Mengkaji (review) hasil kerja engineering, terutama bagan arus proses, P & ID, dan 

pemilihan material serta peralatan. 

 Membicarakan patokan-patokan penilaian ekonomi yang digunakan. 

 Menggunakan metode rekayasa nilai.  

Gambar 2.6 menunjukkan ringkasan sistematika proses pemantauan dan 

pengendalian aspek biaya dan jadwal.  
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Gambar 2.4 Ringkasan Sistematika Pemantauan dan Pengendalian Biaya dan Jadwal Proyek 
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2.14.4 Pengendalian Tahap Implementasi Fisik 

Pada tahap implementasi fisik terjadi kegiatan-kegiatan utama berupa: 

 Desaion engineering terinci; 

 Penghadaan termasuk pemesanan peralatan ke pabrik pembuatnya; 

 Konstruksi di lapangan lokasi proyek. 

 

Pengendalian biaya dan jadwal pada tahap ini ditujukan kepada tiga kegiatan 

utama tersebut, dengan memantau dan menganalisis aspek-aspek berikut: 

a. Pemakaian biaya dibanding dengan anggaran. 

b. Pemakaian jam-orang disbanding dengan anggaran / perencanaan. 

c. Kemajuan berbagai pekerjaan disbanding dengan jadwal induk atau milestone. 

d. Efisiensi penggunaan sumber daya lain, seperti peralatan konstruksi dan lain-lain. 

e. Kinerja dan produktivitas. 

 

 


