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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek (2015) proyek merupakan 

usaha sementara, temporer dan bukan permanen yang memiliki sasaran khusus 

dengan waktu pelaksanaan yang tegas. Di dalam  proyek konstruksi terdapat suatu 

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan mencakup 

pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil, arsitektur dan juga melibatkan disiplin 

lain seperti teknik industri, mesin, elektro, geoteknik, maupun lansekap. Dengan 

kompleksitas seperti itu, suatu proyek konstruksi pun memiliki durasi waktu yang 

semakin panjang dalam penyelesaiannya dengan anggaran biaya yang terbilang 

tinggi. Sering terlihat proyek yang terhenti pelaksanaannya karena masalah biaya, 

diawali dari keterlambatan penyelesaiannya dari satu pekerjaan yang telah 

direncanakan. 

Perencanaan serta pengelolaan yang mencakup menjalankan serta 

pengendalian proyek dilakukan untuk menetapkan awal pengerjaan dan urutan 

pekerjaan itu sendiri yang dibatasi oleh biaya dan waktu. Batasan-batasan ini yang 

memacu tantangan utama sebuah proyek dalam mencapai sasaran dan tujuan 

proyek itu sendiri. Usaha yang dilakukan tersebut menurut Soeharto (1999) 

merupakan definisi dari manajemen proyek yang menjadi kunci keberhasilan 

dalam penyelenggaraan suatu proyek. 

Manajemen proyek tersendiri perlu dilakukan saat proyek telah memasuki 

tahap pengerjaan, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah. 

Tindakan ini disebut juga dengan evaluasi kinerja proyek. Soeharto (2001) 

menjelaskan evaluasi kinerja proyek adalah suatu tindakan untuk membandingkan 

standar dengan pelaksanaan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai sasaran. 

Selanjutnya dikenal sebuah konsep earned value yang dimulai pada abad 20 

untuk evaluasi kinerja proyek dalam aspek biaya dan waktu. Flemming dan 

Koppleman (1994) dalam manajemenproyek.com/?p=769 (2015) menjelaskan 

konsep earned value dibandingkan manajemen biaya tradisional. Dimana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek
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manajemen biaya tradisional hanya menunjukkan hubungan antara biaya aktual 

dengan biaya rencana serta status kinerja yang tidak dapat diketahui. Sebaliknya, 

konsep earned value menunjukkan hubungan selain biaya aktual dan biaya 

rencana yaitu besarnya pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut 

earned value/percent complete. 

Konsep earned value dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang 

mengintegrasikan antara aspek biaya dan aspek waktu, konsep earned value juga 

dapat menyajikan prediksi kinerja biaya dan waktu penyelesaian pada suatu 

proyek yang sedang berjalan. Prediksi mengenai berapa biaya akhir proyek bisa 

jadi data yang penting untuk mengetahui apakah proyek dalam kondisi yang 

terkendali atau akan terjadi pembengkakan biaya. 

ConocoPhillips adalah perusahaan energi dengan keahlian teknologi di 

bidang eksplorasi dan produksi di dalam laut, eksploitasi dan manajemen 

reservoir, teknologi seismic 3-D, petroleum coke upgrading kelas tinggi, dan 

sulfur removal. ConocoPhillips melakukan sendiri perencanaan dan pengawasan 

tiap proyeknya secara berkala. Namun, pada saat melakukan pengawasan tidak 

jarang ditemukan masalah ketidaksesuaian biaya yang dikeluarkan dengan 

anggaran dan keterlambatan waktu pelaksanaan. 

Salah satu proyek yang dikerjakan oleh ConocoPhillips adalah proyek 

Ultrasonic Metering Upgrade. Pada proyek Ultrasonic Metering Upgrade sudah 

terjadi keterlambatan di awal pekerjaan dimana proyek direncanakan selesai 

sebesar 16,23 % tetapi kenyataannya hanya selesai sebesar 8,13 %. Keterlambatan 

ini terus terjadi hingga periode kedua belas proyek berjalan, meskipun pada 

periode kelima dan keenam tidak ada keterlambatan pekerjaan. 

ConocoPhillips mengevaluasi proyek tersebut berdasarkan persentasi 

kemajuan proyek secara keseluruhan, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian 

maka diambil tindakan segera karena tiap pekerjaan biasanya berpengaruh 

terhadap pekerjaan selanjutnya. Tidak jarang terjadi ketidaksesuaian kinerja 

proyek di lapangan dengan yang sudah dikerjakan, sehingga perlu dilakukan 

percepatan atas penumpukan kegiatan untuk menyusul keterlambatan pekerjaan. 

Percepatan tersebut berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan tidak sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan. Pada periode kesepuluh biaya yang dikeluarkan 
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sebesar Rp4.859.989.407,02 sedangkan anggarannya sebesar Rp4.115.572.891,95. 

Dimana pada periode keenambelas perbedaan biaya yang begitu besar pula, biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp10.418.602.291,31 dan anggarannya hanya sebesar 

Rp6.790.755.038,98. 

Oleh sebab itu, dikajilah data dari proyek Ultrasonic Metering Upgrade 

yang berada di Sumatera Selatan yang dikerjakan oleh perusahaan ConocoPhillips 

(Grissik) Ltd. dengan menggunakan konsep earned value. Dari kasus ini konsep 

earned value dapat digunakan sebagai early warning jika terdapat infisiensi 

kinerja dalam penyelesaian proyek sehingga dapat dilakukan antisipasi dini agar 

pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek dapat dicegah. Dari 

hal tersebutlah yang melatar belakangi digunakannya konsep earned value ini 

untuk mengevaluasi dan melakukan pengendalian proyek Ultrasonic Metering 

Upgrade Sumatera Selatan yang dikerjakan oleh perusahaan ConocoPhillips 

(Grissik) Ltd. tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang masalah, 

rumusan utama penelitian adalah “Bagaimana kinerja proyek Ultrasonic 

Metering Upgrade Sumatera Selatan?”. Untuk memperjelas rumusan utama, 

disampaikan pula beberapa rumusan pendukung penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja biaya pada proyek Ultrasonic Metering Upgrade? 

2. Bagaimana kinerja waktu pada proyek Ultrasonic Metering Upgrade? 

3. Bagaimana usulan pengendalian proyek Ultrasonic Metering Upgrade? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja proyek 

Ultrasonic Metering Upgrade Sumatera Selatan. Tujuan utama ini 

dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu: 

1. Mengevaluasi kinerja biaya pada proyek Ultrasonic Metering Upgrade. 

2. Mengevaluasi kinerja waktu pada proyek Ultrasonic Metering Upgrade. 

3. Menganalisis usulan pengendalian proyek Ultrasonic Metering Upgrade. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan, 

maka batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Objek yang ditinjau adalah proyek Ultrasonic Metering Upgrade, 

Sumatera Selatan. 

2. Peninjauan dilakukan berdasarkan data mingguan, dilakukan Agustus 

2015 hingga November 2015. 

3. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan lingkup biaya dan jadwal 

proyek. 

4. Metode penyelesaian analisa diolah menggunakan data dari konsep 

earned value. 

5. Pembahasan dari penelitian ini mencakup penilaian kinerja proyek 

masalah biaya, waktu, faktor efisiensinya, dan prediksi biaya 

penyelesaian akhir proyek. 

6. Penelitian bersifat evaluasi dan menghasilkan usulan rekomendasi 

perbaikan, tidak melakukan implementasi terhadap hasil evaluasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari adanya evaluasi dan melakukan pengendalian proyek ini, maka 

penelitian diharapkan memperoleh beberapa kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk penulis 

Menambah pengalaman dan kemampuan dalam melakukan manajemen 

proyek teruntuk mengevaluasi kinerja proyek dengan memberikan 

penilaian terhadap kinerja proyek itu sendiri dengan menyadari batasan 

biaya dan waktu. 

2. Manfaat untuk perusahaan 

Menjadi bahan kajian untuk evaluasi terhadap proses pengerjaan serta 

dijadikan informasi untuk rekomendasi perbaikan terhadap proses 

pengerjaan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan dan urutan yang sistematis. 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis 

Membahas teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan manajemen 

proyek, pengertian konsep nilai hasil (earned value concept), konsep earned 

value pada kinerja proyek, dan kriteria earned value management system 

(EVMS). 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan identifikasi masalah, pendekatan beserta 

langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai akhir untuk 

menyelesaikan masalah. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini membahas pengumpulan data yang terdiri dari data 

pengamatan di lapangan, data yang mendukung pemecahan masalah beserta 

pengolahan data yang akan digunakan untuk melakukan analisis sesuai 

dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Bab V Analisis 

Bab ini bersisi interprestasi dari hasil pengolahan data penelitian dengan 

berlandaskan teori sesuai dengan metodologi penelitian. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian 

dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pihak 

perusahaan. 


