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INTISARI 

 

Pelaksanaan suatu proyek bisa dikatakan berhasil jika berjalan sesuai dengan rencana. 

Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai dengan menerapkan manajemen proyek, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam pelaksanaan proyek dilapangan, salah satu 

aspek manajemen yang diterapkan adalah pengendalian. Dalam pembangunan gedung Fakultas 

Ekonomi Universitas Mataram  yang dikerjakan oleh PT. Kerinci Jaya Utama mengalami 

keterlambatan selama 3 minggu dimana proyek yang seharusnya selesai pada tanggal 5 januari 2017 

namun pelaksanaannya selesai pada tanggal 26 januari 2017. 

Untuk memudahkan rencana pengendalian tersebut maka diterapkan suatu metode, salah 

satunya adalah metode nilai hasil (Earned Value Method) untuk memantau kinerja proyek dan 

mengevaluasi pengendalian biaya dan penjadwalan yang terdiri dari tiga indikator yaitu BCWS, 

BCWP dan ACWP serta dapat menganalisis penyimpangan kinerja biaya dan jadwal yang dilakukan 

pada pembangunan gedung Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram.  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan antara segi biaya 

dengan segi waktu. Dimana dari segi waktu menunjukkan adanya keterlambatan pelaksanaan selama 3 

minggu dari perencanaan, sedangkan dari segi biaya terdapat selisih 8,17 % dari perencanaan (RAP). 

Kemudian pengaruh dari penerapan Earned `Value Method pada pembangunan proyek gedung 

Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram yaitu dapat mengetahui letak penyimpangan yang terjadi 

serta dapat mengetahui hubungan antara apa yang telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran 

yang telah dikeluarkan. Selain itu dapat mengevaluasi resiko terjadinya penyimpangan terkait biaya 

dan waktu. 

 

Kata kunci : Pengendalian proyek,metode nilai hasil,BCWS,BCWP,ACWP 

 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dewasa ini pembangunan sarana fisik di 
Indonesia semakin pesat, seiring dengan 
digalakkannya modernisasi oleh pemerintah, 
dengan tujuan menyongsong era globalisasi. 
Berbagai proyek berskala besar dikerjakan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
semakin kompleks. Hal tersebut memicu 
perkembangan industri konstruksi semakin 
besar, baik dalam ukuran proyek ataupun 
semakin kompleksnya saling ketergantungan 
antara satu bagian pekerjaan dengan bagian 
yang lainnya untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 

Pelaksanaan suatu proyek bisa 
dikatakan berhasil jika berjalan sesuai rencana. 

Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai 
dengan menerapkan manajemen proyek, mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengawasan. Dalam pelaksanaan proyek 
dilapangan, salah satu aspek manajemen yang 
diterapkan adalah pengendalian. Pengendalian 
merupakan suatu fungsi dari pelaksanaan 
proyek itu sendiri, yang terdiri dari pengendalian 
biaya, mutu dan waktu pelaksanaan. Tanpa 
pengendalian, pelaksanaan dilapangan menjadi 
tidak terarah serta dapat mengakibatkan 
kerugian dan keterlambatan  penyelesaian 
proyek. 

Kegiatan pengendalian direncanakan 
untuk mencapai sasaran proyek dengan batasan 
waktu, biaya dan mutu. Rencana pengendalian 
waktu dan biaya pelaksanaan proyek adalah 
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bagaimana membuat jadwal (time schedule) 
yang efektif dan perencanaan biaya yang efisien 
tanpa mengurangi mutu. Salah satu poin penting 
dalam pengendalian adalah monitoring. Dalam 
monitoring jalannya suatu proyek, maka 
diperlukan suatu landasan atau tolak ukur untuk 
mengevaluasi kinerja proyek yang menyangkut 
indikator : efisiensi biaya, ketepatan jadwal dan 
optimalisasi hasil volume kerja. Ketiga indikator 
tersebut menjadi dasar untuk dilakukan studi 
evaluasi pengendalian proyek selanjutnya. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
melakukan evaluasi kinerja proyek,  dengan 
indikator biaya, jadwal dan hasil volume kerja 
adalah Metode Nilai Hasil (Earned Value 
Method).  

Dalam skripsi ini, penulis ingin melakukan 
evaluasi kinerja proyek pembangunan gedung 
Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram. 
Pemilihan kasus proyek ini karena berdasarkan 
laporan mingguan ditemukan bahwa proyek 
mengalami keterlambatan. Proyek 
Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi 
Universitas Mataram yang dikerjakan oleh PT. 
Kerinci Jaya Utama. Berdasarkan hasil 
wawancara diketahui bahwa faktor yang 
mempengaruhi keterlambatan adalah cuaca dan 
terhambatnya termin pembayaran, 
pembangunan proyek ini mengalami 
keterlambatan selama 3 minggu. Proyek 
seharusnya selesai pada tanggal 31 Desember 
2017, namun pelaksanaannya proyek selesai 
pada tanggal 26 januari 2017.  

Dengan analisa Earned Value Method 
pada proyek akan diperoleh gambaran kinerja 
dan performance biaya proyek secara lebih 
detail berdasarkan kerangka waktu proyek. 
Selain itu dapat mengetahui selisih biaya dan 
waktu antara perencanaan dengan 
pelaksanaan, serta mengetahui pengaruh 
penggunaan Earned Value Method jika 
diterapkan pada pembangunan proyek tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
untuk memperkecil resiko terjadinya 
keterlambatan penyelesaian proyek dan 
menghindari penggunaan anggaran biaya yang 
melebihi standar maka perlu dilakukan study 
evaluasi melalui tugas akhir yang berjudul 
“Analisa Jadwal Pelaksanaan dan 
Pengendalian Biaya Dengan Menggunakan 
Earned Value Method (Studi Pada Proyek 
Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi 
Universitas Mataram)”. Hasil dan kesimpulan 
studi ini diharapkan dapat menjadi sebuah 
pertimbangan dan kajian serta masukan kepada 
para pihak terkait dalam upaya memperkecil 
penyimpangan baik dari segi pembiayaan 
maupun kegagalan dalam penyelesaian 
pekerjaan yang diatur dalam kontrak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah kinerja proyek 

pembangunan gedung Fakultas Ekonomi 
Universitas Mataram? 

2. Berapakah perbedaan dari segi biaya dan 
waktu antara perencanaan dengan 
pelaksanaan? 

3. Apakah pengaruh Earned Value Method 
jika diterapkan pada proyek 
pembangunan Gedung Fakultas 
Ekonomi? 

C. Tujuan Studi 

Berdasarkan uraian rumusan masalah 
diatas, maka tujuan studi ini yaitu : 
1. Dapat mengetahui kinerja proyek 

pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi 
terkait analisis jadwal pelaksanaan  dan 
pengendalian biaya proyek.  

2. Dapat membandingkan biaya dan waktu 
antara perencanaan dengan metode 
Earned Value Method. 

3. Mengetahui pengaruh metode Earned 
Value Method pada proyek. 

D. Batasan Masalah 

Agar studi ini tetap terarah pada tujuan 
yang diinginkan, maka perlu dibuatkan 
batasan masalah, yaitu : 
1. Data RAB, RAP, time schedule, laporan 

mingguan dan gambar diperoleh dari PT. 
Kerinci Jaya Utama 

2. Dalam studi ini, evaluasi pengendalian 
biaya (Cost Control) dan jadwal 
pelaksanaan (scheduling) menggunakan 
metode nilai hasil (Earned Value Method) 
yang dilakukan pada proyek 
pembangunan gedung Fakultas Ekonomi 
Universitas Mataram. 

3. Evaluasi disesuaikan dengan kontrak 
kerja dan tidak memperhitungkan 
pengeluaran yang tidak transparan. 

4. Analisa dititik beratkan pada jadwal 
pelaksanaan dan pengendalian biaya. 

E. Manfaat Studi 
Manfaat yang didapat dari penelitian ini 

adalah  
1. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu 

manajemen khususnya dalam hal yang 
berkaitan dengan biaya pelaksanaan 
proyek. 

2. Mengetahui progress pekerjaan selama 
pelaksanaan proyek. 

3. Memberikan penekanan bahwa 
perencanaan biaya yang sistematis 
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sesuai jadwal sangat bermanfaat 
terhadap sebuah implementasi proyek. 

4. Digunakan sebagai salah satu 
bacaan/refrensi. 

 
II. DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Adurahim (2016), melakukan penelitian 
tentang evaluasi pengendalian biaya dan 
jadwal pelaksanaan pada proyek gedung 
Fakultas Ekonomi Universitas Mataram 
dengan menggunakan metode Earned 
Value Method (nilai hasil) menyimulkan 
bahwa pelaksanaan proyek pada minggu 
pertama sampai minggu ketujuh belas, 
menunjukkan kondisi yang sangat ideal. 
Berdasarkan penilaiannya didapatkan 
bahwa nilai  ACWP (Actual Cost of Work 
Performed) lebih rendah disbanding 
dengan BCWS (Budgeted Cost of Work 
Schedule) dan lebih kecil disbanding 
dengan nilai BCWP (Budgeted Cost of 
Work Performed). Atau dengan kata lain 
bahwa biaya aktual proyek lebih kecil dari 
rencana anggaran biayanya, dan biaya ini 
lebih kecil dari nilai volume aktual 
sehingga terjadi penghematan biaya (cost 
underrun) dan namun demikian dari segi 
waktu terjadi keterlambatan selama tiga 
minggu dari rencana dan kontrak kerja 
(schedule overrun). 

2. Regitra (2015) melakukan penelitian 
tentang Analisis Kinerja Biaya dan Waktu 
dengan Metode Nilai Hasil, pada 
pekerjaan Renovasi Tahap II Asrama 
Wana Mulia SMK Kehutanan Samarinda 
dengan kesimpulan dari hasil penelitian 
prakiraan biaya akhir pada minggu 
terakhir yaitu di minggu ke-13, dari hasil 
nilai estimasi biaya akhir proyek diperoleh 
EAC (Estimated At Complation), dan dari 
hasil perhitungan bahwa pekerjaan 
terlaksana tepat sesuai rencana (on 
schedule). 

 
B. Landasan Teori 
1. Definisi Proyek 

Proyek adalah sebuah kegiatan yang 
bersifat sementara yang telah ditetapkan 
pada awal pekerjaan dan waktu selesainya 
(biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan 
seringkali juga dibatasi oleh sumber 
pendanaan) untuk mencapai tujuan dan hasil 
spesifik yang unik dan pada umumnya 
menghasilkan sebuah perubahan. Adapun 
jenis proyek konstruksi adalah sebagai 
berikut : 

a. Proyek Bangunan Perumahan atau 
Bangunan Pemukiman (Residential 
Construction) 

b. Konstruksi Bangunan Gedung 
(Building Construction) 

c. Proyek Konstruksi Teknik Sipil (Heavy 
Enginering Construction) 
 

2. Definisi Pengendalian Proyek 
Pengendalian proyek yaitu suatu kegiatan 

monitoring suatu proyek agar proyek bisa 
berjalan dengan lancar dan mendapatkan 
mutu yang baik, penggunaan biaya dan 
waktu serta evaluasi atau pengambilan 
langkah-langkah yang diperlukan pada saat 
pelaksanaan, agar proyek dapat selesai 
sesuai dengan yang direncanakan. Adapun 
pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi 
langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan Sasaran 
b. Lingkup Kegiatan 
c. Standar Dan Kriteria 
d. Merancang Sistem Informasi 
e. Mengkaji Dan Menganalisis Hasil 

Pekerjaan 
f. Mengadakan Tindakan Pembetulan 
 

3. Indikator Kinerja Proyek 
Untuk memudahkan pengendalian proyek, 

pengelola proyek seharusnya mempunyai 
acuan sebagai sasaran dan tujuan 
pengendalian. Oleh karena itu, indikator-
indikator tujuan akhir indikasi proyek 
haruslah ditampilkan dan dijadikan pegangan 
selama pelaksanaan proyek. Indikator kinerja 
proyek terdiri dari : 

a. Indikator Kinerja Biaya 
b. Indikator Kinerja Waktu 
c. Indikator Kinerja Biaya Dan Waktu 

4. Definisi Pengendalian Biaya (Cost Control) 
dan Jadwal Pelaksanaan (Time  
Schedule) 
a.  Pengendalian Biaya (Cost Control) 

Sondang S. Giagian Manajemen 
Personalia, (1999:16) menyatakan bahwa 
pengendalian biaya adalah proses atau 
usaha yang sistematis dalam penetapan 
standar pelaksanaan dengan tujuan 
perencanaan, sistem informasi umpan 
balik, membandingkan pelaksanaan 
dilapangan dengan perencanaan yang 
telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai 
secara efektif dan efisien dalam 
penggunaaan biaya. 
b. Pengendalian waktu (Time Schedule) 

Pengendalian waktu dilapangan 
bertujuan untuk menjaga agar waktu 
pelaksanaan sesuai dengan perencanaan 
waktu yang telah ditetapkan. Rencana 
waktu pelaksanaan harus telah 
dipersiapkan sebelum proyek dimulai. Hal 
ini dimaksudkan agar rencana waktu yang 
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telah ada dapat digunakan sebagai tolak 
ukur terhadap pelaksanaan untuk 
mengetahui kemajuan pekerjaan. 

5. Metode Nilai Hasil (Earned Value Method) 
Widiasanti, Lenggogeni (2013), Earned 

value merupakan suatu konsep perhitungan 
anggaran biaya sesuai dengan pekerjaan 
yang telah diselesaikan (budgeted of work 
performed). Dengan kata lain, konsep ini 
mengukur besarnya satuan pekerjaan yang 
telah selesai, pada waktu tertentu, bila dinilai 
berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia 
untuk pekerjaan tersebut. Untuk itu nantinya 
dapat diketahui hubungan yang telah dicapai 
secara fisik terhadap jumlah anggaran yang 
telah dikeluarkan. 

 

Konsep dasar nilai hasil dapat digunakan 
untuk menganalisis kinerja dan membuat 
perkiraan pencapaian sasaran. Untuk itu 
digunakan tiga indikator, yaitu : 
a. BCWS (Budgeted Cost of Work 

Schedule). Merupakan anggaran untuk 
suatu paket pekerjaan, tetapi disusun dan 
dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. 
Jadi disini terjadi perpaduan antara biaya, 
jadwal dan lingkup kerja dimana setiap 
elemen pekerjaan telah diberi alokasi 
biaya dan jadwal yang dapat menjadi 
tolak ukur dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. BCWP (Budgeted Cost of Work 
Performed)   menunjukkan nilai hasil dari 
sudut pandang nilai pekerjaan yang telah 
diselesaikan terhadap anggaran yang 
telah disediakan untuk melaksanakan 
proyek tersebut. Bila angka ACWP 
dibandingkan dengan BCWP, maka akan 
terlihat perbandingan antara biaya yang 
dikeluarkan untuk pekerjaan yang 
terlaksana dengan biaya yang seharusnya 
dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. 

c. ACWP(Actual Cost of Work Performed)  
Adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan 
yang telah dilaksanakan. Biaya ini 
diperoleh dari data-data akuntansi atau 
keuangan proyek pada tanggal pelaporan. 
Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari 
pengeluaran atau dana yang digunakan 
untuk melaksanakan pekerjaan pada 
kurun waktu tertentu. 
Dengan menggunakan tiga indikator di 

atas, maka dapat dihitung berbagai faktor yang 
menunjukkan kemajuan dan kinerja 
pelaksanaan proyek seperti: 

a.  Varian biaya dan varian jadwal  
b. Memantau perubahan varian terhadap  

angka standar  
c.  Indeks produktivitas dan kinerja  

d. Perkiraanbiaya dan waktu penyelesaian  
proyek 
Rumus untuk mencari varian biaya dan 

varian waktu adalah sebagai berikut: 
Varian biaya (CV)   =   BCWP–ACWP  
Varian jadwal (SV)  =   BCWP–BCWS 

 
 Angka negatif pada varian biaya 
menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari 
anggaran, disebut cost overrun. Angka nol 
menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai 
biaya anggaran. Sementara angka positif 
berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya 
kurang dari anggaran, yang disebut cost 
underrun. Demikikian juga halnya dengan 
jadwal, angka negatif berarti terlambat, nol 
berarti tepat waktu dan positif berarti lebih 
cepat daripada rencana. 
  

III.  METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Studi 

Lokasi proyek terletak di jalan Majapahit. 
Adapun lokasi proyek dan tampak depan proyek 
pembangunan gedung Fakultas Ekonomi 
Universitas Mataram 

B. Pelaksanaan Studi 
1. Tahap Persiapan 
     Tahap persiapan yang dimaksud adalah 

survey lokasi proyek yang merupakan 
langkah awal yang dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran sementara, 
pengumpulan literatur-literatur dan 
refrensii yang menjadi landasan teori 
dalam studi. 

2. Pengumpulan Data 
a) Data primer meliputi : 
• Hasil wawancara langsung dengan PT. 

Kerinci Jaya Utama selaku kontraktor 
pelaksana terkait informasi proyek 
pembangunan Gedung Fakultas 
Ekonomi Universitas Mataram. 

• RAB, RAP, time schedule, laporan 
mingguan dan laporan keuangan. 

b) Data sekunder dalam studi ini berupa : 
• Kontrak kerja dan profil proyek 
• Gambar kerja dan daftar analisa harga 

satuan. 
3. Metode Analisa Data 

Dalam evaluasi rencana anggaran biaya 
dan jadwal pelaksanaan menggunakan 
metode studi earned value Method. Setelah 
data diperoleh,  maka selanjutnya dilakukan 
analisa. 
a) Pembuatan Pembuatan Kurva S  

Langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam membuat kurva S Rencana menurut 
Bachtiar Ibrahim, (1993) adalah sebagai 
berikut : 
1. Mencari % Bobot Biaya Setiap 

Pekerjaan. 
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Presentase bobot pekerjaan 

=  
                          

              
       ........... 

(3.1) 
2. Membagi % Bobot Biaya Pekerjaan pada 

durasi untuk mendapatkan bobot biaya 
untuk setiap periode. 

3. Menjumlahkan % bobot biaya pekerjaan 
pada setiap lajur waktu. 

4. Membuat komulatif dari % bobot biaya 
pekerjaan pada lajur %. 

5. Membuat kurva S berdasarkan  kumulatif  
bobot  biaya. 

 
b) Langkah Pembuatan Diagram Batang 
1. Pada sumbu horizontal X tertulis satuan 

waktu, misalnya hari, minggu, bulan dan 
tahun. Waktu mulai dan akhir suatu 
kegiatan tergambar dengan ujung kiri dan 
kanan balok dari kegiatan yang 
bersangkutan. 

2. Pada sumbu vertikal Y dicantumkan 
kegiatan atau aktivitas proyek yang 
digambar sebagai balok. 

3. Perlu diperhatikan urutan antara kegiatan 
satu dengan lainnya, meskipun belum 
terlihat hubungan ketergantungan antara 
satu dengan yang lain. 

4. Format penyajian barchart yang lengkap 
berisi urutan kegiatan pekerjaan, skala 
waktu dan analisis kemajuan pekerjaan 
pada saat pelaporan. 

5. Jika barchart atau bagan balok dibuat 
berdasarkan jaringan kerja (Activity On 
Arrow), maka yang pertama kali 
digambarkan atau dibuat baloknya adalah 
kegiatan kritis, kemudian dilanjutkan 
dengan kegiatan-kegiatan non kritis. 
 

 c). Analisis Varian/Penyimpangan 
Berbekal ketiga indikator (BCWS, 

BCWP dan ACWP) tersebut, pengukuran 
untuk biaya kerja dan waktu dengan 
Earned Value Method menggunakan tiga 
jenis kurva S sebagai nilai kumulatif biaya 
dengan fungsi waktu, yang terintegrasi 
dalam satu tampilan yang terdiri atas nilai 
kumulatif  biaya yaitu : BCWS, BCWP dan 
ACWP. Kemudian dilakukan analisa 
terhadap penyimpangan yang terjadi pada 
biaya dan waktu/jadwal dengan cara 
mengukurnya, diuraikan dibawah ini. 
1. Varian Biaya /Cost Varian 

Varian biaya dalah perbedaan biaya 
yang diperoleh setelah menyelesaikan 
pekerjaan dengan biaya aktual 
pelaksanaan proyek. 
Nilai positif dari cost varian 
mengindifikasikan bahwa bagian 
pekerjaan tersebut memberi 

keuntungan pada waktu yang ditinjau. 
Disisi lain, jika nilai CV negatif 
menunjukkan bahwa bagian pekerjaan 
tersebut adalah merugi. 

Biaya (Cost Variance-CV)=
    

    
 > 1 

 
CV > 0, biaya volume aktual > biaya 

aktual (cost underrun) 
CV < 0, biaya volume aktual < biaya 

aktual (cost overrun) 
2 Varian Jadwal / Schedule Variance 

(SV) 
 Varian jadwal adalah perbedaan nilai 

pekerjaan yang telah dilaksanakan 
dengan nilai pekerjaan yang 
direncanakan. Nilai positif dari 
schedule variance mengindikasikan 
bahwa pada periode waktu tersebut, 
nilai yang diselesaikan lebih banyak 
dari rencana. Dengan kata lain, nilai 
yang telah diselesaikan lebih cepat 
dari rencana. 
Jadwal / Schedule Variance (SV) = 
BCWP-BCWS 
SV > 0,  progress actual  > rencana : 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (Schedule Underrun) 
SV< 0, progress actual < rencana : 
terjadi keterlambatan proyek terhadap 
rencana     (Schedule overrun) 
 

3. Indeks Kinerja Biaya /Cost Performed 
Index (CPI) 
Indeks kinerja biaya adalah 
perbandingan antara biaya yang 
diterima dari penyelesaian pekerjaan 
dengan biaya aktual yang dikeluarkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut. Nilai CPI lebih besar dari 1, 
menunjukkan kinerja biaya yang baik, 
terjadi penghematan biaya aktual 
pelaksanaan dibandingkan dengan 
biaya rencana untuk bagian pekerjaan 
tersebut. 
Biaya (Cost Performed Index / (CPI)) = 
BCWP – ACWP 
CPI > 1 biaya volume aktual > biaya 
aktual (cost underrun) 
CPI < 1 biaya volume aktual < biaya 
aktual (cost overrun) 

4. Indeks Kinerja Jadwal / Schedule 
Performed Index (SPI) Indeks kinerja 
jadwal adalah perbandingan antara 
penyelesaian pekerjaan dilapangan 
dengan kerja pada periode waktu 
tertentu. Nilai SPI lebih besar dari 1, 
menunjukkan kinerja yang baik, 
pekerjaan yang diselesaikan 
melampaui target yang direncanakan. 
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 SPI (Schedule Performance Index) = 
BCWP / BCWS 

 SPI > 1, progress aktual > rencana : 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun). 

 SPI < 1, progress aktual < rencana :  
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule overrun). 

 
 Dengan menghitung indeks-indeks 

seperti diatas akan terlihat bahwa 
proyek akan terlambat atau lebih cepat 
dan biaya yang dikeluarkan akan 
berlebih atau berkurang dari yang 
dianggarkan, maka kemajuan proyek 
untuk waktu yang akan datang perlu 
diramalkan dengan cara seperti 
dibawah ini : 

1) Perkiraan penyelesaian proyek 
(Estimated Completion Date) 

ECD=  
            

   
                

Persentase keterlmbatan / percepatan = 
        

              
        

2) Perkiraan biaya penyelesaian proyek  
(Estimated at Completion) 

 EAC = 
             

   
      

 EAC = 
                  

   
      

Presentase biaya penambahan/penurunan 
biaya aktual terhadap anggaran biaya 

= 
          

           
       

3) Earned Value =         (Biaya 
penyelesaian volume pada periode 
waktu tertentu). 

Ketiga hal diatas adalah indikator yang dapat 
dihitung pada baseline/milestone yang telah 
ditentukan, sehingga nilai-nilai yang dapat 
menunjukkan progress proyek yang pada 
periode tersebut dan progress proyek dari segi 
biaya dan waktu untuk penyelesaian pada masa 
yang akan datang. 

Berikut ini ditampilkan 4 kondisi 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 
dalam pelaksanaan proyek yang disajikan dalam 
bentuk grafik kinerja biaya dan waktu dengan 
metode earned value, dimana evaluasi 
dilakukan pada minggu ke-4 untuk mengetahui 
nilai hasil / earned value yang terjadi pada 
periode tersebut. 

 

 
Gambar 3.1 Grafik Kinerja Biaya dan 

Waktu, Kondisi 1 
 

 
Gambar 3.2 Grafik Kinerja Biaya dan 

Waktu, Kondisi 2 

 
Gambar 3.3 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu, 

Kondisi 3 

 
Gambar 3.4 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu, 

Kondisi 4 
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C. Bagan Alir Penelitian 
 

 
       Bagan Alir Studi 

 

IV.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
A.  Analisis Data 

Data diperoleh dari hasil wawancara oleh 
pihak kontraktor dan melengkapi data yang 
dibutuhkan. Kemudian data tersebut akan 
dievaluasi biaya dan penjadwalannya dengan 
menggunakan metode earned value method, 
kemudian menghitung nilai BCWS, BCWP 
dan ACWP  sehingga dapat diketahui nilai 
hasil yang telah dicapai selama proyek 
berlangsung. 
 

 
Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Anggaran 

(RAB & RAP) 

1. Analisis Data Laporan Mingguan 

 Laporan mingguan merupakan informasi 
mengenai presentase kemajuan fisik progress 
aktual proyek. Data laporan mingguan terhadap 
setiap bagian pekerjaan tersebut antara lain 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Data Laporan Mingguan 

 
2. Data BCWS  

BCWS menunjukkan bobot masing-masing 
pekerjaan atau keseluruhan pekerjaan pada 
satu satuan waktu pelaksanaan. Data BCWS 
diperlukan untuk mengevaluasi kinerja 
penjadwalan dimana biayanya sama dengan 
rencana anggaran biaya pelaksanaan untuk 
proyek tersebut (RAP). 

a. Menghitung nilai progress BCWS 
Rumus : 
Bobot/progress masing-masing pekerjaan 
 

 
1. Pekerjaan Persiapan 

=(Rp.26,007,036.27/Rp. 
7,252,612,590.11 ) x 100% = 0,36% 

2. Pekerjaan Tanah dan pasir 
=(Rp.207,895,974.9/Rp 
.7,252,612,590.11) x 100% = 2.87% 

3. Pekerjaan Pondasi,Pile Cap,  Balok 
Rib dan Sloop  
=(Rp.1,388,096,664.03/Rp. 
7,252,612,590.11) x 100% = 19.14% 
Hasil perhitungan nilai/bobot progress 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.3, 
selanjutnya disajikan time schedule 
rencana dalam bentuk diagram barchart 
pada tabel 4.4 dan tabel 4.5, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3 Data BCWS (RAP) 
 

 

 

Tabel 4.4 Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan 
(Curva S) – Data BCWS  
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Tabel 4.5 Jadwal Alokasi Berdasarkan Waktu 
Dan Kegiatan (BCWS) 

 
3.  Data BCWP 

 Tabel presentase kemajuan terhadap 
seluruh bagian pekerjaan 
 
Tabel 4.6 presentase kemajuan terhadap 
seluruh bagian pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan progress aktual tiap 
minggu selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.7, 
selanjutnya disajikan time schedule aktual dalam 
bentuk diagram barchart pada tabel 4.8 dan 
tabel 4.9 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Data progress aktual BCWP 

 

 

Tabel 4.8 Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan 
(Curva-S )Data BCWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 Jadwal Alokasi Berdasarkan Waktu 
dan Kegiatan (BCWP) 

 

 

 

Minggu Progress Progress Renc. anggaran Renc. anggaran

ke- aktual (%) Kom. aktual (%) (Rp) komulatif (Rp)

I 2.55 2.55                185,132,216.64     185,132,216.64       

II 5.31 7.86                385,121,487.66     570,253,704.30       

III 6.66 14.52              483,033,143.47     1,053,286,847.77    

IV 7.89 22.41              572,004,256.33     1,625,291,104.10    

V 9.69 32.10              703,130,874.82     2,328,421,978.92    

VI 8.53 40.63              618,439,542.90     2,946,861,521.81    

VII 6.39 47.02              463,325,677.34     3,410,187,199.16    

VIII 6.64 53.66              481,624,443.38     3,891,811,642.54    

IX 9.72 63.39              705,301,604.85     4,597,113,247.39    

X 8.04 71.43              583,194,084.73     5,180,307,332.12    

XI 8.60 80.03              625,033,212.00     5,805,340,544.12    

XII 13.77 93.79              989,735,080.60     6,795,075,624.72    

XIII 1.28 95.07              99,334,072.15       6,894,409,696.88    

XIV 2.78 97.85              201,352,983.37     7,095,762,680.25    

XV 0.32 98.18              23,284,411.19       7,119,047,091.44    

XVI 1.10 99.28              79,346,557.69       7,198,393,649.14    

XVII 0.72 100.00            54,228,690.97       7,252,622,340.11    

Rencana Anggaran dan Volume Aktual
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3. Data ACWP 

ACWP diperoleh dari bagian keuangan 
proyek. Real cost merupakan hasil kali dari 
besar penggunaan bahan dan tenaga dengan 
harga satuan bahan dan upah (real unit price). 
Pada proyek ini ACWP dilaporkan sebanyak 17 
(tujuh belas) kali atau sama dengan jumlah 
pelaporan yang telah dilakukan tiap minggu. 
Data keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.11 
yang menunjukkan jumlah anggaran biaya yang 
dikeluarkan tiap minggu. Adapun ACWP terdiri 
dari : 

1. Biaya langsung. 
Adapun komponen dari biaya tak 
langsung yaitu : 
a. Biaya tenaga Kerja 
b. Biaya Material 
c. Biaya Peralatan 

2. Biaya tak langsung. 
Sedangkan untuk biaya tak langsung 
terdiri dari komponen : 
a. Gaji personil 
b. Biaya Transportasi 
c. Pajak 
d. Konsumsi karyawan 
e. Biaya pemasangan instalasi air, listrik 

dll. 
a) Anggaran pengeluaran Tiap minggu (ACWP) 
 

Data keuangan mingguan dapat dihitung 
melalui jumlah pengeluaran atas pembelian 
bahan, upah kerja dan biaya umum yang telah 
dibukukan oleh staf administrasi keuangan. 
Dalam hal ini data laporan keuangan bulanan 
merupakan kontrol perhitungan untuk mencari 
nilai anggaran mingguan yaitu dengan 
mengalikan jumlah pengeluaran total dan 
masing-masing progress aktual mingguan. 

Laporan keuangan mingguan tidak dapat 
memberikan gambaran secara langsung 
mengenai kemajuan progress fisik dilapangan 
ataupun biaya sementara yang dikeluarkan 
untuk masing-masing item pekerjaan secara 
bersamaan sesuai kerja aktual. Untuk 
menampilkan gambaran tersebut, dilakukan 
pendekatan analisa real menyangkut biaya 
penggunaan bahan ditambah biaya upah 
borongan pekerjaan real termasuk over head 
(biaya umum) dikalikan dengan volume unit 
pekerjaan dan disesuaikan dengan jadwal aktual 
proyek sehingga dapat dijabarkan jumlah 
anggaran yang dikeluarkan tiap minggunya 
untuk mengerjakan tiap item pekerjaan tersebut 
yakni antara lain sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 Laporan Keuangan Tiap Minggu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah anggaran yang dikeluarkan tiap 

minggu selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.11 
sesuai dengan progress aktual untuk 
rekapitulasi data kinerja proyek (BCWS, BCWP, 
ACWP) tiap minggunya dapat dilihat pada tabel 
4.12. 
  
 

Tabel 4.11 Laporan Keuangan Tiap Bulan 

 

Tabel 4.12 perbandingan BCWS, BCWP dan 
ACWP 
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Grafik 4.1 Perbandingan BCWS, BCWP dan 
ACWP 

 

 
Dari gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa 

kinerja proyek tahap tersebut ditampilkan kondisi 
yang cukup baik untuk permulaan proyek. Dari 
gambar tersebut, pada base line minggu ke-1 
terlihat bahwa nilai BCWP > BCWS, ini 
menunjukkan bahwa proyek tersebut lebih cepat 
dari rencana semula (schedule underrun). Nilai 
BCWS < ACWP > BCWP menunjukkan bahwa 
biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar dari 
rencana anggaran biaya (RAP) karena volume 
aktual yang diperoleh lebih besar dari volume 
rencana sehingga anggarannya juga besar tapi 
lebih kecil dari biaya  penyelesaian volume 

 
1. Analisa Earned Value 

Metode pengendalian proyek dengan cara 
earned value memberikan informasi mengenai 
posisi kemajuan proyek serta dapat 
memperkirakan progress pada periode 
selanjutnya, dalam hal biaya dan waktu  
penyelesaian proyek. Metode earned value 
menggunakan tiga indikator analisa, diantaranya 
adalah : 

1. Rencana dari volume dan biaya pekerjaan 
(BCWS) 

2. Realisasi dari volume pekerjaan dan rencana 
biaya (BCWP ) 

3  Realisasi biaya dan volume pekerjaan 
(ACWP) 
 

a. Perhitungan Analisa Data 

Perhitungan analisa data dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah terhadap kinerja 
penjadwalan waktu dan biaya serta perkiraan 
jadwal penyelesaian proyek sesuai dengan 
baseline yang ditetapkan dalam hal monitoring 
dilakukan pada waktu pelaksanaan kontrak kerja 
(monitoring kinerja proyek periode 1) 

a.         
 atau rencana anggaran biaya total 

proyek 
   = Rp. 7,252,622,340.11 
b. BCWS pada awal minggu ke-1 (cost rencana 

dan volume rencana ) 

           = Rp. 62.775.799,42  
c.  BCWP pada awal minggu ke-1 (cost rencana 

dan volume aktual ) 

            = Rp. 185.132.216,64  
d. ACWP pada awal minggu ke-1 (cost aktual 

dan volume aktual) 

            = Rp. 217.665.517,08  
e.  Kinerja jadwal proyek 

 Penyimpangan jadwal (SV) =          - 

         
SV =  Rp. 185.132.216,64 - Rp. 
62.775.799,42 = Rp. 122.356.417,2 
  

 Indeks Kinerja Jadwal (SPI) =          / 

         
SPI = Rp.185.132.216,64 / Rp. 
62.775.799,42 = 2,95   

f . Kinerja biaya Proyek 

 Penyimpangan Biaya (CV) =          - 

         
CV = Rp. 185.132.216,64 - Rp. 
217.665.517,08 = -32.533.300,44   

 Indeks Kinerja Biaya (CPI) =          / 

         
CPI = Rp. 185.132.216,64  / Rp. 
217.665.517,08  =  0,85 
ECD = (sisa anggaran/SPI) + waktu 
tercapai 

ECD = ( 14 – 3 ) / 2,95 + 3 minggu = 6,73 
  

Presentase percepatan jadwal = 100% - 6,73 
/ 14 x 100%  = 0,52 
   

h. Perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) 
EAC = (sisa anggaran / SPI ) +ACWP 



15 
 

EAC = (total biaya -           ) / CPI +   

         
EAC = (Rp.7.252.622.340,11 – Rp. 
185.132.216,64) / 0,85 + Rp. 217.665.517,08  
  =Rp. 8.527.126.291,19   
Presentase penurunan biaya aktual terhadap 

anggaran biaya 
= 100% - EAC / total proyek x 100 % 

=100 % - Rp. 8.527.126.291,19 / 
Rp.7.252.622.340,11 x 100% 
= - 0,18      

Untuk perhitungan selanjutnya, hasilnya dapat 
dilihat dalam tabel 4.13 
 
4.13 Hasil perhitungan analisa data earned 

value method 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja proyek pembangunan gedung 
Fakultas Ekonomi Universitas Mataram secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak 
adanya suatu penyimpangan negatif baik dari 
segi biaya namun pada penjadwalan terjadi 
keterlambatan sehingga dipastikan kontraktor 
tersebut yakni PT. Kerinci Jaya Utama 
memperoleh keuntungan dengan rincian 
perhitungan sbb : 

 RAB = Rp.  8.522.930.213,89  

 RAPP = Rp.  7.252.622.340,11  
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 Biaya penyelesaian proyek/real cost (RC) = 
Rp. 8.169.525.885,15  
 Jadi,keuntungan pemilik proyek  

=RAB - RC 
=Rp.8.522.930.213,89 - Rp.       

8.169.525.800,00 
= Rp.353.404.328,74  
Dibulatkan menjadi Rp. 353.404.329,00 

 Keuntungan terhadap pelaksanaan 
proyek 
= RAP – RC 
=Rp.7.252.622.340,11 - Rp.  

8.169.525.800,00 
= Rp -916,903,459,89 
bulatkkan menjadi Rp                     - 
916,903,460,00 

  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1.  Proyek pembangunan gedung Fakultas 
Ekonomi Universitas Mataram mempunyai 
rencana awal pelaksanaan proyek selama 
14 minggu terhitung dari tanggal 30 
september 2016 s/d 5 januari 2017, namun 
dalam pelaksanaannya proyek tersebut 
mengalami keterlambatan selama 3 minggu 
dimana total penyelesaiannya menjadi 17 
minggu.  

2.  Proyek pembangunan gedung Fakultas 
Ekonomi Universitas Mataram mempunyai 
perbedaan pada perencanaan dan 
pelaksanaan 

a. Perencanaan. 
1. Biaya yang dibutuhkan dalam 

perencanaan pembangunan proyek ini 
RP. 7.252.622.340,11 (RAP) 

     2. Waktu yang di rencanakan dalam 
pembangunan proyek ini adalah 14   
minggu. 

b. Pelaksanaan 
Dalam  pelaksanaannya proyek ini 

mengalami keterlambatan sehingga 
mengakibatkan pembengkakan biaya dan 
waktu 
1. Biaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan proyek ini sebesar 
Rp.8.169.525.885,15 

2. Waktu yang dicapai dalam pelaksanaan 
proyek ini menjadi 17 minggu sehingga 
dalam perencanaan dan pelaksanaan 
proyek pembangunan tersebut    
diketahui penyimpangan terjadi pada 
minggu ke-15 

3. Dengan menggunakan earned value 
method didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

a. Penyimpangan awal proyek terjadi 
pada minggu ke 7 hingga minggu ke 
14 

b. Dapat mengetahui hubungan antara 
apa yang telah dicapai secara fisik 
terhadap jumlah anggaran yang 
dikeluarkan. 

c. Dapat mengevaluasi resiko terjadinya 
penyimpangan terkait biaya dan 
waktu. 

B.  Saran 
       Berdasarkan studi evaluasi yang telah 

dilakukan,maka saran yang dapat 
disampaikan adalah : 
1. Dalam melakukan evaluasi kinerja 

proyek, dibutuhkan suatu metode 
pengendalian proyek salah satunya 
adalah metode earned value yang dapat 
momonitor jalannya suatu proyek dan 
meperkirakan waktu dan biaya 
penyelesaian proyek tahap selanjutnya. 

2. Dibutuhkan kerja sama yang baik dalam 
organisasi (kontraktor pelaksana), 
terkait dengan pemberian informasi data 
yang dibutuhkan dalam melakukan 
evaluasi pengendalian proyek antara 
lain rencana anggaran biaya (BCWS), 
laporan progress fisik (BCWP), dan 
laporan keuangan biaya proyek 
(ACWP), maksimal dalam sebulan. 

3. Sebaiknya evaluasi pengendalian 
proyek dilakukan setiap 2 minggu sekali, 
karena semakin sering dilakukan evluasi 
pengendalian maka resiko terjadinya 
penyimpangan terkait biaya dan waktu 
lebih cepat  diketahui untuk dilakukan 
tindakan perbaikan jika mengalami 
kondisi yang kritis. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abdurahim 2016 Studi Evaluasi Pengendalian 
Biaya Dan Jadwal Pelaksanaan Pada Proyek 
Pembangunan Gedung Pasca Sarjana IAIN 
Mataram (Tahap III). 
 
Dipohusodo, Istimawan, (1996), Manajemen 
Proyek Dan Konstruksi, Kainus, Yogyakarta. 
 
Ervianto, W.I., (2002), Teori – Aplikasi 
Manajemen Proyek Konstruksi, Andi, 
Yogyakarta. 
 
Gazalba, Zaedar, (2005), Manajemen 
Konstruksi, Mataram University, Press. 
 
Husen, Abrar, (2011) Manajemen Proyek : 
Perencanaan, Penjadwalan, dan Pegendalian 
Proyek, Andi, Yogyakarta. 
Noorina, Debby. “Pengendalian Biaya” .10 April 
2016.  
 



17 
 

http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/
04/pengendalian-biaya.html 
 
Pawenang, Supawi. “Pengertian Pengendalian 
Biaya”. Februari 2013.  
 
https://puspushpitha18.wordpress.com/2016/04/
01/pengendalian-biaya/html  
 
Prasko, "Pengertian dan Jenis Proyek 
Konstruksi’. Agustus 2012.  
 
http://prasko17.blogspot.com/2012/08/pengertia
n-dan-jenis-proyek-konstruksi.html 
Soeharto, I., (1995), Manajemen Proyek dan 
Konseptual Sampai Operasional, Erlangga, 
Jakarta 
 
Widiasanti, Erika, Lenggogeni, (2013), 
Manajemen Konstruksi, PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung. 
 
https://amrigunasti.wordpress.com/tag/perencan
aan-proyek/) 
 
http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/
04/pengendalian -biaya.html)  
 
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_proyek) 
 
https://warsono101.wordpress.com/2014/12/11/a
rtikel-gedung-bertingkat/ ) 
 
 

http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/04/pengendalian-biaya.html
http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/04/pengendalian-biaya.html
https://puspushpitha18.wordpress.com/2016/04/01/pengendalian-biaya/html
https://puspushpitha18.wordpress.com/2016/04/01/pengendalian-biaya/html
http://prasko17.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-jenis-proyek-konstruksi.html
http://prasko17.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-jenis-proyek-konstruksi.html
https://amrigunasti.wordpress.com/tag/perencanaan-proyek/
https://amrigunasti.wordpress.com/tag/perencanaan-proyek/
http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/04/pengendalian%20-biaya.html
http://debbynoorinapratama.blogspot.com/2016/04/pengendalian%20-biaya.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_proyek
https://warsono101.wordpress.com/2014/12/11/artikel-gedung-bertingkat/
https://warsono101.wordpress.com/2014/12/11/artikel-gedung-bertingkat/

