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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia, 

pekerjaan proyek konstruksi akan terus berkembang baik dari aspek biaya maupun 

kerumitan pekerjaan fisik. Secara umum, suatu proyek memiliki keterbatasan sumber 

daya, baik sumber daya manusia, material, biaya maupun alat. Bahkan saat ini banyak 

praktik manajemen yang mengupayakan program-program cost-reduction sehingga 

berdampak pada pengurangan sumber daya (Kerzner, 2013). Hal tersebut membuat 

pengelolaan sumber daya semakin sulit di tengah perkembangan proyek konstruksi 

yang semakin kompleks. 

 Di dalam manajemen proyek, terdapat dua aktivitas penting yaitu perencanaan 

dan pengendalian. Dua aktivitas tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan 

sumber daya proyek. Pengelolaan sumber daya dituntut untuk selalu efisien dan 

efektif. Selain itu, pengelolaan sumber daya dalam proyek juga harus berpedoman 

dengan syarat-syarat proyek yang telah ditetapkan saat perencanaan. Perencanaan 

proyek dapat mendukung keberhasilan terkait penyelesaian pekerjaan yang tidak 

melebihi batasan anggaran rencana maupun waktu. Sementara itu pengendalian 

proyek akan membantu pihak manajemen mengeksekusi pekerjaan secara realistis dan 

memberikan laporan kinerja proyek kepada manajer proyek serta stakeholders 

(Oberlender, 2015).  

Salah satu metode pengukuran kinerja proyek adalah Earned Value Analysis 

(EVA). Earned Value Analysis merupakan metode pengukuran kinerja proyek yang 

menggabungkan aspek lingkup pekerjaan, waktu dan biaya. Menurut Schwalbe 

(2016), metode ini cukup akurat untuk digunakan sebagai tools evaluasi kinerja 

proyek. Metode ini juga dapat mendeteksi sedini mungkin bila terjadi pembengkakan 

biaya maupun keterlambatan, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera 

mengantisipasi dan menempuh langkah-langkah untuk mengatasinya agar proyek 

selesai tepat waktu dengan biaya yang tersisa (Fathurrahman, 2011). 



 

2 

Dalam proyek skala besar ketergantungan antara pekerjaan satu dengan yang 

lain sangat kompleks. Secara umum, dalam pelaksanaan proyek sangat jarang ditemui 

proyek-proyek yang berjalan tepat waktu dan penggunaan biaya yang tepat sesuai 

rencana. Maka dari itu pengendalian proyek dengan metode Earned Value Analysis 

cukup diperlukan untuk memberikan informasi kepada manajer terkait seberapa jauh 

keterlambatan proyek, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat direncanakan. 

Scope pekerjaan yang akan dilakukan analisis kinerja dalam penelitian ini yaitu 

pekerjaan struktur dan arsitektur, mengingat pekerjaan tersebut memiliki bagian 

terbesar dari segi waktu maupun biaya dari paket pekerjaan lainnya.  

Salah satu proyek pembangunan apartemen yang sedang berjalan saat ini di 

Kabupaten Gresik adalah Gunawangsa Gresik Superblock. Proyek ini merupakan 

proyek apartemen pertama di Kabupaten Gresik yang dikerjakan oleh PT 

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Dalam proyek ini akan dibangun 4 tower 

dengan total 1068 unit apartemen dan durasi proyek 20 bulan terhitung dari 5 Januari 

2018 sampai 5 September 2019. Saat ini, telah berlangsung pembangunan struktur atas 

tower A, B, dan C. Oleh karena itu, pengendalian proyek dengan metode Earned Value 

Analysis diperlukan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan dari keterlambatan 

maupun penggunaan anggaran berlebih sehingga dapat memberikan nilai keuntungan 

yang diinginkan baik bagi pemilik proyek, kontraktor, dan stakeholders lainnya yang 

terlibat dalam proyek Gunawangsa Gresik Superblock. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas pengerjaan penelitian, dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja proyek dalam hal biaya dan waktu pelaksanaan dengan 

menggunakan metode earned value pada konstruksi Gunawangsa Gresik 

Superblock? 

2. Berapa estimasi biaya akhir dan total waktu penyelesaian yang dibutuhkan 

untuk dapat menyelesaikan konstruksi Gunawangsa Gresik Superblock dengan 

menggunakan metode earned value? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kinerja proyek dalam hal biaya dan waktu pada 

pembangunan Gunawangsa Gresik Superblock. 

2. Mengetahui besaran estimasi biaya akhir dan total waktu penyelesaian 

yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan proyek menggunakan 

analisis dengan metode earned value. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian dan menyesuaikan keadaan 

dalam proyek, peneliti menetapkan batasan penelitian berikut: 

1. Terdapat tiga paket pekerjaan dalam proyek Gunawangsa Gresik 

Superblock yaitu paket pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan 

pekerjaan arsitektur. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan 

hanya pada paket pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur karena 

dua paket pekerjaan tersebut memiliki bagian terbesar baik dari segi 

waktu maupun biaya dibandingkan dengan paket pekerjaan lainnya. 

2. Data progres proyek yang diamati mulai bulan Oktober 2018 sampai 

dengan bulan Maret 2019 (26 minggu) karena pada bulan tersebut 

sedang dilakukan pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan tinjauan awal terkait pengendalian proyek yang sedang 

berlangsung. 

2. Mengetahui detail progres proyek yang sedang berlangsung. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6 Asumsi Penelitian 

Tidak mengamati kenaikan biaya satuan pekerjaan dan bahan proyek, baik 

biaya langsung maupun biaya tidak langsung akibat inflasi, kebijakan pemerintah, 

bencana alam dan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengakibatkan kenaikan biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


