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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 

Subhanallahu Ta’ala atas segala limpahan karunia-Nya. Sholawat 

dan salam senantiasa terhantar kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

selalu kami harapkan syafaatnya agar kami dapat mendapat 

kemudahan untuk terus belajar menimba ilmu pengetahuan yang 

berguna, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian 

mahasiswa bimbingan kami berupa karya ilmiah  dengan judul 

“MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI DAN TEKNIK 

PENGENDALIAN PROYEK”. Karya ilmiah ini merupakan studi 

kasus penelitian mahasiswa dengan berbagai topik dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1 di 

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan 

Bonang Tuban. 

Maksud dan tujuan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk 

jurnal penelitian adalah untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan sekaligus sebagai literatur bagi kalangan yang 

tertarik memperdalam dengan topik-topik yang sudah diteliti oleh 

mahasiswa bimbingan kami. Seperti yang kita ketahui bersama 

bahwa dalam  karya ilmiah yang bisa dipublikasikan sebagai jurnal 

penelitian harus memenuhi kriteria: harus lolos cek plagiasi turnitin, 

menggunakan daftar rujukan 10 tahun terakhir untuk buku dan 5 

tahun terakhir untuk jurnal penelitian, memenuhi kaidah penulisan 

ilmiah yang benar dan sesuai template yang sudah ditentukan oleh 

penerbit serta daftar rujukan/pustaka menggunakan software 

mendeley. 

Disamping itu, hal kesulitan yang biasanya dihadapi oleh 

sebagian mahasiswa adalah ketika memilih suatu judul penelitian 

tidak sekaligus bisa menentukan metode pengumpulan data dan cara 
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pengukuran variabel yang diukur/diteliti serta teknik analisis data 

yang diperlukan. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala kenapa 

penyelesaian suatu tugas akhir memerlukan durasi waktu yang 

panjang dan kelihatannya hal sulit untuk diselesaikan. Pada intinya, 

suatu skripsi atau tugas akhir adalah materi yang komprehensip 

terdiri dari hal yang melatar belakangi suatu permasalahan atau topik 

layak untuk diteliti, ada dasar teori yang relevan dan cukup atas 

permasalahan yang diteliti, menggunakan metode penelitian yang 

cocok untuk mendapatkan data-data penelitian, pengolahan data dan 

menginterpretasikan untuk membuktikan uji hipotesis penelitian, 

serta mendapatkan suatu kesimpulan hasil penelitian. 

Penyusun menyadari bahwa selesainya penyusunan kumpulan 

jurnal penelitian ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, 

motivasi dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan 

ini tidak lupa kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Didik Wahyu Sugiyanto, SH. M. Hum selaku Rektor 

Universitas Sunan Bonang Tuban, yang telah memberikan 

kesempatan untuk pengembangan diri dalam ilmu pengetahuan 

di lembaga yang tercinta ini. 

2. Ibu Lilik Retnowulan, ST., S.Pd., MPd. selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Sunan Bonang Tuban. 

3. Saudara Dwi Pasetyo Aji, Sulfiani, Ah. Nasihul Umam,  

Muhamad Ameer Aezet, Saiful Falah dan Arief Setiawan; 

mahasiswa bimbingan kami di Program Studi Teknik Sipil  

Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang Tuban, sebagai 

pelaku penelitian. 

4. Rang Journal Teknik dari Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Padang Sumatera Barat selaku penerbit yang 

mempublikasikan jurnal penelitian ini. 
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5. Jurnal Teknik Waktu dari Fakultas Teknik Universitas Adi 

Buana PGRI Surabaya selaku penerbit yang mempublikasikan 

jurnal penelitian ini. 

6. Penerbit Cipta Publishing Surabaya (Cipta Media Nusantara) 

selaku yang mendisain, me-layout dan mencetak buku kumpulan 

jurnal penelitian ilmiah menjadi karya monograft ber-ISBN.  

7. Mahaiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Sunan Bonang Tuban yang telah berpartisipasi 

dalam penyusunan kumpulan jurnal penelitian ilmiah ini. 

8. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang 

telah berperan dan berkontribusi sehingga penyusunan 

kumpulan jurmal penelitian ilmiah bisa terlaksana dengan baik. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kumpulan jurnal 

penelitian ilmiah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu 

dengan tangan terbuka dan hati yang tulus, penyusun akan menerima 

segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya 

penyusunan kumpulan jurnal penelitian ilmiah ini dan semoga  dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. 

 

Penyusun 

   Ir. Sugiyanto, M. MT 
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EVALUASI PENGGUNAAN JEMBATAN 

PENYEBERANGAN ORANG (JPO) DI KECAMATAN 

WIDANG KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR 

Oleh 

Sugiyanto dan Dwi Prasetyo Aji 

 

A. PENDAHULUAN 

Keberadaan pejalan kaki di jalan memerlukan fasilitas bagi pejalan 

kaki, salah satunya adalah fasilitas penyeberangan jalan seperti 

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). JPO dipasang sehingga tidak 

ada pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. 

Namun demikian, agar pejalan kaki mau untuk menggunakan JPO, 

selain menjamin keamanan dalam menyeberang juga harus menarik 

minat para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas tersebut. 

Pemerintah Kecamatan Widang telah menyediakan JPO bagi pejalan 

kaki, yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat setempat 

melakukan kegiatan penyeberangan jalan dengan aman. 

Berdasarkan pengamatan, tingkat penggunaan JPO di Kecamatan 

Widang oleh masyarakat setempat masih tergolong rendah. Masih 

terdapat para pejalan kaki yang melakukan aktifitas penyeberangan 

tidak menggunakan fasilitas JPO tersebut sehingga sangat membahaya-

kan keselamatan diri penyeberang. Seperti kita ketahui pada lokasi 

dibangunnya JPO tersebut, selain bagi kegiatan masyarakat setempat 

juga menghubungkan antara lokasi Pondok Pesantren Langitan di utara 

dan selatan jalan. Dengan demikian, tidak hanya masyarakat sekitar 

yang melakukan penyeberangan tapi juga oleh santri-santri pondok 

pesantren yang bisa memanfaatkan JPO tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa keselamatan bukanlah satu-satunya  indikator yang  berpengaruh 

dalam pemilihan penggunaan fasilitas jembatan penyeberangan orang. 

Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyeberang jalan 

menggunakan jembatan penyeberangan, sehingga diperlukan analisis 
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secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pejalan 

kaki untuk menggunakan JPO. Seperti kita ketahui bahwa membangun 

fasilitas JPO pasti memerlukan biaya yang tidak murah, sehingga 

adanya fasilitas tersebut selain efektif untuk mengurangi adanya 

kemacetan lalu lintas juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat. Oleh karena itulah, diperlukan penelitian tentang evaluasi 

penggunaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kecamatan 

Widang Kabupaten Tuban. Dengan diadakannya penelitian  tersebut, 

efektifitas penggunaan JPO dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyeberang jalan dalam menggunakannya, dapat dijadikan masukan 

dalam peningkatan fungsi penyediaan JPO yang diminati oleh 

masyarakat setempat. 

B. METODE PENELITIAN 

Parameter, Efektifitas, dan Tingkat Pemanfaatan Jembatan 

Penyeberangan Orang  

Berdasakan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum mengenai 

Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki (1995), untuk 

menentukan jenis fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki dalam 

melakukan penyeberangan bagi pejalan kaki dapat memperhitungkan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Didasarkan pada rumus empiris (P.V2), dimana P adalah arus 

pejalan kaki yang menyeberang ruas jalan sepanjang 100 meter 

tiap jam-nya (pejalan kaki/jam) dan V adalah arus kendaraan tiap 

jam dalam 2 (dua) arah (kendaraan/jam). 

b. P dan V merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada 

4 jam sibuk. 
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Berdasarkan  atas perhitungan rumus empiris arus pejalan kaki 

(P) dan arus kendaraan (V), maka rekomendasi pemilihan fasilitas 

penyeberangan ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1. Rekomendasi Pemilihan Fasilitas Penyeberangan 

Sumber: DPU Direktorat Jenderal Bina Marga, Tata Cara 

Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995). 

Seperti tampak pada tabel 1 di atas, maka untuk volume 

penyeberang 50 orang/jam sampai maksimal 1100 orang/jam orang 

dan  volume kendaraan 300 buah/jam sampai maksimal 750 buah/jam, 

butuh penyeberangan sebidang terdiri zebra cross dan pelican. Adapun 

untuk volume penyeberang di atas 1100 orang/jam dan volume 

kendaraan di atas 750 buah/jam, butuh penyeberangan tidak sebidang 

berupa jembatan penyeberangan. 

PV2 

Volume 
Penyeberang 

(P) 
(Orang/jam) 

Volume 
Kendaraan 

(V) 
(Kend/jam) 

Tipe fasilitas 

> 108 50-1100 300-500 
Zebra Cross 

(ZC) 

> 2x108 50-1100 400-750 
Zebra Cross 

dengan 
pelindung 

> 108 50-1100 >500 Pelican (P) 

> 108 >1100 >300 Pelican (P) 

> 2x108 50-1100 >750 
Pelican dengan 

pelindung 

> 2x108 >1100 >400 
Pelican dengan 

pelindung 

> 2x108 >1100 >750 
Jembatan 

Penyeberangan 
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Berdasarkan penjelasan dari TRRL (1991) dan Bruce (1965) dalam 

Setyawan (2006) bahwa idealnya fasilitas penyeberangan jalan memang 

harus dipisahkan dari arus kendaraan berupa jembatan penyeberangan 

(overpass/crossingbridge/footbridge) dan penyeberangan bawah tanah 

(skywalk) sehingga tidak terjadi konflik antara pejalan kaki dengan 

kendaraan dan tidak menimbulkan tundaan bagi kendaraan.  Selain itu, 

TRRL (1991) dan Bruce (1965) dalam Setyawan (2006) menambahkan 

bahwa, fasilitas penyeberangan tidak sebidang mampu menjamin 

keselamatan penyeberang jalan, namun fasilitas tersebut kurang 

dimanfaatkan karena pejalan kaki cenderung enggan untuk mengubah 

level ketinggian jalur yang dilewatinya, dimana pejalam kaki dominan 

tidak menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. 

Bruce (1965) dalam Setyawan (2006) mengemukakan bahwa 

jembatan penyeberangan mempunyai lebih banyak keunggulan dari 

pada penyeberangan bawah tanah. Pembangunannya lebih mudah dan 

lebih murah dibanding penyeberangan bawah tanah. Selain itu, 

penyeberangan bawah tanah sering mengalami masalah antara lain: 

keamanan, ventilasi, pencahayaan dan drainase. 

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa 

jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan 

sebelumnya. Efektifitas penggunaan jembatan penyeberangan dapat 

menjadi indikator pemanfaatan JPO sebagai sarana penyeberangan. 

Efektifitas jembatan pe-nyeberangan dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut:  

Efektifitas Jembatan Penyeberangan (%) = A/B x 100% 

Dimana: 

A = Jumlah pejalan kaki yang menyeberang memakai jembatan 

penyeberangan; 

B = Jumlah pejalan kaki seluruhnya yang menyeberang jalan. 

Berdasarkan atas rumus di atas, maka Hariman (2014) memberikan 

pedoman tentang efektifitas penggunaan jembatan penyeberangan 
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dengan klasifikasi efektifitas jembatan penyeberangan orang secara 

lebih rinci tampak pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel  2. Klasifikasi Efektifitas Jembatan Penyeberangan 

Prosentasi (%) Kategori 

0 – 20 Sangat tidak efektif 

21 – 40 Tidak efektif 

41 – 60 Cukup efektif 

61 – 80 Efektif 

81 - 100 Sangat efektif 

 Sumber: Data diolah  

Adanya pembangunan fasilitas jembatan penyeberangan orang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi warga sekitar, khususnya 

para pejalan kaki yang melakukan aktifitas penyeberangan jalan. Hankin 

dan Wright (1958) dalam Rahmani dan Hudan (2003) memberikan 

pedoman penilaian tingkat pemanfaatan jembatan penyeberangan 

orang oleh pejalan seperti tampak pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Kriteria Tingkat Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan 

Tingkat Pemanfaatan 
 

Memakai Jembatan 
Penyeberangan (%) 

Tidak Memakai 
Jembatan 

Penyeberangan (%) 

Sangat Tidak 
Bermanfaat 

0 – 20 100 - 80 

Tidak Bermanfaat 21 – 40 79 – 60 

Cukup Bermanfaat 41 – 60 59 – 40 

Bermanfaat 61 – 80 39 – 20 

Sangat Bermanfaat 81 – 100 19 - 0 

Sumber: Hankin dan Wright  (1958) dalam Rahmani dan Hudan  

(2003). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Time Headway 

Pada penelitian ini, time headway dihitung untuk menentukan tingkat 

kepadatan arus kendaraan diperoleh berdasarkan data pengamatan 

volume kendaraan di tempat obyek penelitian, baik pada hari biasa 
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maupun pada hari akhir pekan. Berdasarkan data rata-rata volume 

kendaraan, maka hasil perhitungan angka time headway dapat dilihat   

pada tabel 4 di bawah ini: 

Tabel  4.  Time headway antar kendaraan berdasarkan rata-rata volume 

kendaraan 

Waktu 
(detik) 

Rata-rata volume kendaraan/jam 

Hari Biasa Akhir Pekan 

3600 1388 1505 

Time 
headway 

2,593 
detik/kendaraan 

2,392 detik/kendaraan 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 4 di atas diperlihatkan bahwa waktu dalam perhitungan 

satu jam adalah 3600 detik, kemudian dibagi jumlah rata-rata volume 

kendaraan per jam akan diperoleh time headway pada hari biasa 2,593 

detik/kendaraan dan pada akhir pekan 2,392 detik/kendaraan. 

Berdasarkan atas kriteria penentuan kategori arus lalu lintas oleh 

Munawar dan Achmad (2004), maka volume kendaraan pada hari biasa 

termasuk dalam kategori kepadatan sedang (standar 2,5 – 9 

detik/kendaraan) dan pada akhir pekan termasuk kategori kepadatan 

tinggi (standar< 2.5 detik/kendaraan). Hal ini menunjukan bahwa 

berdasarkan arus lalu lintas di tempat obyek penelitian pada hari akhir 

pekan sudah memenuhi persyaratan adanya fasilitas jembatan 

penyeberangan orang (JPO). 

2. Hubungan P (Pejalan Kaki) dan V (Volume Kendaraan) 

Hubungan parameter P dan V pada pengamatan pada penelitian 

ini, dapat dilihat pada perhitungan pada tabel 5 di bawah ini: 
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Tabel  5.  Hubungan P.V2  

Waktu Jam 
Jumlah 

Penyeberang 
(P) 

Jumlah 
Kendaraan 

(V) 
P.V2 P.V2 

Pagi 
hari 

04-05 45 649 26.956.864 4 x107 

05-06 154 1200 221.760.000 2 x108 

06-07 289 1687 822.485.041 8 x108 

07-08 357 1934 1.335.307.092 1 x109 

08-09 356 1802 1.156.004.624 1 x109 

09-10 290 1829 970.119.890 9 x108 

Siang 
hari 

10-11 235 1659 646.786.035 6 x108 

11-12 350 1722 1.037.849.400 1 x109 

12-13 306 1660 843.213.600 8 x108 

13-14 207 1559 503.109.567 5 x108 

14-15 176 1679 496.151.216 4 x107 

15-16 103 1484 226.832.368 2 x108 

Sore 
hari 

16-17 118 1652 322.034.272 3 x108 

17-18 97 1504 219.415.552 2 x108 

18-19 78 1819 258.083.358 2 x108 

19-20 58 1770 181.708.200 1 x108 

Malam 
hari 

20-21 21 1584 52.690.176 5 x107 

21-22     

22-23     

23-24     

24-01     

Dini 
hari 

01-02     

02-03     

03-04     

Total 3240 27193 9.320.507.255 9x109 

Rata-rata P.V2 190 1599 548.265.133 5 x108 

Sumber: Data diolah 
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Pada tabel 5 diperoleh data digunakan untuk menghitung volume 

penyeberang jalan (P) dan volume kendaraan tertinggi (V) pada 4 

jam sibuk: 

P =  (357+356+350+306) / 4 = 342 pejalan kaki/jam 

V =  (1934+1829+1819+1802) / 4 =  1.846kendaraan/jam 

P.V2 =  1.165.438.872(1 x109) 

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum mengenai 

Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki (1995) diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Standar tata cara perencanaan fasilitas JPO bagi pejalan kaki 

No. Parameter Hasil 
Perhitungan 

Standar Evaluasi 

1 P 324 <1.100 Tidak 
Memenuhi 

2 V 1.846 >750 Memenuhi 

3 P.V2 1x109 >2x108 Memenuhi 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan atas hasil penghitungan parameter terhadap standar 

terpenuhinya adanya fasilitas JPO di tempat obyek penelitian, maka 

terpenuhi untuk volume kendaraan (V) dengan pencapaian 146% 

dibanding standar dan P.V2 dengan pencapaian 110% dibanding 

standar. Adapun untuk jumlah pejalan kaki tidak terpenuhi dan hanya 

mencapai 30% dari standar. Meskipun demikian, adanya fasilitas JPO 

di tempat obyek penelitian sudah sangat tepat dengan pertimbangan 

bahwa tingkat kepadatan kendaraan yang sangat tinggi terutama di akhir 

pekan, sehingga keselamatan jiwa para pejalan kaki menjadi prioritas 

utama. 

3. Karakteristik Penyeberang Jalan 

Data hasil penelitian jumlah rata-rata penyeberang jalan yang 

menggunakan fasilitas JPO di tempat penelitian didapatkan bahwa 

volume pejalan kaki yang melakukan aktivitas penyeberangan dalam 

perhitungan waktu selama 24 jam dengan dua arah jalur penyeberangan 
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(dari arah selatan dan dari arah utara), pada hari biasa total 3.196 orang 

(penyeberang) dengan rata-rata per jam 228 orang (penyeberang) dan 

pada akhir pekan total 1.583 orang (penyeberang) dengan rata-rata per 

jam 113 orang (penyeberang). Adapun untuk meggambarkan terjadinya 

variasi volume penyeberang pejalan kaki berdasarkan waktu 

pengamatan, maka dapat disajikan pada gambar 1 di bawah ini: 

Gambar 1.  Rata-rata volume penyeberang jalan pada hari biasa dan 

akhir pekan 

 

Pada gambar 1 terlihat bahwa volume pejalan kaki menyeberang 

jalan baik pada hari biasa maupun akhir pekan, terbanyak pada waktu 

pagi dan siang hari. Adapun data tertinggi pejalan kaki yang 

menyeberang jalan menggunakan JPO dan tidak menggunakan JPO 

dapat disajikan pada tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7.  Data tertinggi jumlah penyeberang pejalan kaki. 

Hari 

Jumlah 
Tertinggi 

Tidak Pakai 
JPO 

Jumlah 
Tertinggi 
Pakai JPO 

Total 
Pakai JPO 
dan Tidak 

Batasan 
Kemenhu
b 

Pencapaia
n (%) 

Biasa 606 419 1025 1100 93,2% 
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Akhir 
peka

n 
391 236 627 1100 57,0% 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 7 ditunjukkan bahwa jumlah penyeberang pejalan kaki, 

terdiri dari yang menggunakan JPO ditambah yang tidak 

menggunakan JPO jumlahnya mencapai 627 orang pada hari di akhir 

pekan dan 1025 orang di hari biasa. Hal ini sudah hampir memenuhi 

batasan dari Kemenhub pada hari biasa terpenuhi 93,2% terhadap 

batasan kemenhub sehingga adanya fasilitas JPO di tempat penelitian 

tersebut sudah sesuai dengan syarat  tata cara perencanaan fasilitas 

JPO. 

4. Efektifitas dan Tingat Pemanfaatan Jembatan 

Penyeberangan Orang 

Berdasarkan pengamatan di lapangan didapatkan bahwa mayoritas 

penyeberang jalan pada ruas jalan di Kecamatan Widang KM 30 

Kabupaten Tuban lebih memilih menyeberang langsung di badan jalan. 

Pengguna  jembatan penyeberangan di lokasi penelitian dengan 

prosentase penggunaan hanya sebesar 40% mengindiksakian bahwa 

keberadaan JPO kurang diminati penyeberang jalan. Berdasarkan 

Hariman (2014) dinyatakan bahwa pedoman tentang efektifitas 

penggunaan jembatan penyeberangan orang diklasifikasikan menjadi 5 

(lima) kategori seperti disajikan pada tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8. Efektifitas penggunaan jembatan penyeberangan orang. 

Persentase (%) Kategori 

0 – 20 Sangat tidak efektif 

21 – 40 Tidak efektif 

41 – 60 Cukup efektif 

61 – 80 Efektif 

81 – 100 Sangat efektif 

Sumber: Hariman (2014). 
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Berdasarkan data hasil pengamatan di lokasi yang menjadi obyek 

penelitian diperoleh persentase 40% penggunaan JPO dan kemudian 

dibandingkan dengan efektivitas penggunaan JPO seperti ditampilkan 

pada Tabel 8 di atas, maka dapat diketahui bahwa efektifitas 

penggunaan jembatan penyeberangan orang di Kecamatan Widang, 

termasuk dalam kriteria Tidak Efektif. 

Berdasarkan atas kenyataan yang telah didapatkan pada 

pelaksanaan ini, diperkirakan ada hal-hal lain yang menyebabkan 

adanya fasilitas JPO kurang diminati oleh penyeberang jalan. Oleh 

karena itu, perlu adanya langkah pendalaman terhadap perilaku 

penyeberang jalan yang menyebabkan mereka enggan menggunakan 

fasilitas JPO tersebut.  

Hasil pengamatan terhadap tingkat pemanfaatan jembatan 

penyeberangan orang di lokasi penelitian disajikan pada tabel 9 di 

bawah ini. 

Tabel 9. Tingkat pemanfaatan jembatan penyeberangan 

Waktu 
Total 
Penyeberang 

Pengguna JPO Tidak menggunakan JPO 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

Pagi Hari 984 368 37% 616 63% 

Siang Hari 1033 376 36% 657 64% 

Sore Hari 373 156 42% 217 58% 

Berdasarkan Hankin dan Wright (1958) dalam Rahmani dan 

Hudan (2003) dinyatakan bahwa pedoman penilaian tingkat 

pemanfaatan jembatan penyeberangan orang oleh pejalan kaki terdiri 

dari 5 (lima) kriteria sebagai berikut ini: 

1. Penggunaan JPO: 0 – 20%, kriteria sangat tidak bermanfaat. 

2. Penggunaan JPO: 21 – 40%, kriteria tidak bermanfaat. 

3. Penggunaan JPO: 41 – 60%, kriteria cukup bermanfaat. 

4. Penggunaan JPO: 61 – 80%, kriteria bermanfaat. 

5. Penggunaan JPO: 81 – 100%, kriteria sangat bermanfaat. 
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Berdasarkan atas pedoman kriteria di atas dan hasil pengamatan di 

lokasi obyek penelitian terhadap pemanfaatkan jembatan penyeberang-

an orang, didapatkan bahwa pada waktu pagi dan siang hari masuk 

kriteria tidak bermanfaat dan hanya pada sore hari masuk kriteria cukup 

bermanfaat. Dengan rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas 

penyeberangan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih 

kongkrit bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut. 

5. Hasil Wawancara Penyeberang 

Wawancara dilakukan pada hari yang berbeda-beda dengan target 

50 responden, dengan data meliputi jenis kelamin dan usia serta 

pertanyaan alasan tidak menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan 

orang (JPO). Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada 

tempat obyek penelitian, diperoleh data responden pejalan kaki yang 

melakukan aktivitas penyeberangan tidak menggunakan JPO  dapat 

diperinci berdasarkan penggolongan umur terdiri: umur 14 tahun 

sebesar 18%, umur  15 tahun sebesar 12%, umur 16 tahun sebesar 22%, 

umur 17 tahun sebesar 34%, dan umur <17 tahun sebesar 14%. 

Berdasarkan atas data umur dari para pejalan kaki tersebut, ternyata 

rata-rata pejalan kaki yang melakukan penyeberangan termasuk dalam 

kategori usia muda. Hal ini terkait status mereka yang tergolong dalam 

usia sekolah dan diduga merasa mempunyai kelicahan dalam bergerak 

sehingga merasa yakin melintasi jalan dengan tanpa JPO, meskipun hal 

tersebut dalam kondisi yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya. 

Hasil kuisioner/wawancara  responden terhadap alasan tidak meng-

gunakan JPO disajikan dalam tabel  sebagai berikut : 

Tabel 10. Data hasil kuisioner pejalan kaki tidak menggunakan JPO 

No. 
ALASAN PEJALAN KAKI TIDAK 

MENGGUNAKAN JPO 
JUMLAH 

1 
Jarak bertambah jauh, artinya pejalan kaki 

menempuh perjalanan lebih jauh. 
27 

2 
Malas ketinggian, artinya ada kemalasan karena 

takut ketinggian. 
15 
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3 
Elevasi/kemiringan tinggi, artinya tingkat 

kelandaian terlalu menukik mendekati 90 derajat. 
0 

4 
Lokasi jauh/tidak cocok, artinya penempatan JPO 

tidak berada pada tempat yang strategis. 
3 

5 
Susah diakses/dijangkau, artinya untuk menuju 
JPO harus melewati obyek lain/halaman rumah 

orang. 
0 

6 
Tambah panas ketika siang hari, artinya kondisi 
saat melintas di atas JPO menjadi lebih panas 

karena terik matahari. 
5 

7 
Tidak menarik, artinya tidak mempunyai 

ketertarikan karena desain JPO kurang cocok. 
0 

8 
Alasan lain, artinya pejalan kaki punya alasan 

sendiri selain nomer 1sampai 7.  
(Tulis sendiri di bawah) : 

0 

Jumlah responden peserta kuisioner/wawancara yang 
tidak menggunakan JPO ketika menyeberang jalan 

50 

Berdasarkan pada hasil tabel diatas menunjukkan bahwa alasan 

orang tidak menggunakan fasilitatas jembatan penyeberangan orang 

adalah karena jarak bertambah jauh sebesar 27 orang (54%), malas 

ketinggian 15 orang (30%), lokasi jauh/tidak cocok 3 orang (6%), dan 

kondisi bertambah panas ketika siang hari sebanyak 5 orang (10%).  

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas hasil pelaksanaan dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut ini: 

1. Berdasarkan atas perhitungan Time headway, arus lalu lintas 

kendaraan pada tempat obyek penelitian masuk dalam kategori 

kepadatan tinggi dan juga memenuhi persyaratan adanya fasilitas 

jembatan penyeberangan orang (JPO). 

2. Pada pengamatan volume pejalan kaki yang melakukan aktifitas 

penyeberangan di tempat penelitian, diperoleh dari penjumlahan 

pejalan kaki yang menggunakan JPO dan tidak menggunakan JPO 

memenuhi 93,2% dari batasan Direktorat Jenderal Bina Marga 

tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan 
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Perkotaan, sehingga adanya fasilitas Jembatan Penyeberangan 

Orang (JPO) di lokasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Berdasarkan atas penelitian ini diketahui bahwa hanya 40% pejalan 

kaki yang menyeberang jalan menggunakan JPO, sehingga ditinjau 

dari efektifitas penggunaan JPO tergolong tidak efektif dan 

berdasarkan tingkat pemanfaatannya juga masuk dalam kategoti 

tidak bermanfaat. 

4. Berdasarkan hasil wawancara/kuesioner terhadap responden yang 

melakukan penyeberangan diperoleh 57% mengaku malas 

menggunakan JPO karena jarak bertambah jauh, 30% karena malas 

ketinggian, 10% karena kondisi bertambah panas, dan hanya 10% 

yang mengatakan lokasi tidak cocok. 
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PENGARUH KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  

Oleh 

Sulfiani dan Sugiyanto 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi selalu berkaitan dengan 

tujuan dan sasaran proyek yang menjadi target utama manajemen 

proyek dalam mewujudkan hal tersebut tercapai (Ervianto, 2019). Pada 

kondisi yang lain, harapan untuk menerapkan zero accident (kecelakaan 

nihil) dalam pelaksanaan proyek juga tidak boleh terabaikan. Hal ini 

terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan yang 

terlibat dalam kegiatan proyek. Terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu 

proyek akan berakibat fatal dan serius terhadap kelancaran pelaksanaan 

proyek itu sendiri. Pada kondisi ini, jika terjadinya kecelakaan kerja 

dengan frekuensi yang cukup sering dan berakibat fatal menimbulkan 

korban jiwa, maka akan berimbas pada kondisi keuangan perusahaan 

dan kelangsungan proyek. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) dalam proyek harus mendapat porsi perhatian yang memadai 

dari manajemen untuk mengeliminasi atau setidaknya memperkecil 

peluang terjadinya kecelakaan kerja (Anonim, 2011). 

Pastiarsa (2015) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) konstruksi perlu mendapat perhatian yang serius dari pemilik 

proyek, sebab sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang 

paling berisiko terhadap terjadinya kecelakaan kerja, disamping sektor 

utama lainnya (transportasi, pertambangan, kehutanan, dan lainnya). 

Ditambahkan pula bahwa hampir 32% kasus kecelakaan kerja yang ada 

di Indonesia terjadi di sektor industri, termasuk di bidang konstruksi. 

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada bidang konstruksi 

meliputi semua jenis pekerjaan proyek seperti gedung, jalan, jembatan, 
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terowongan, bendungan dan irigasi, instalasi pabrik serta sejenisnya. 

Dari berbagai kejadian kecelakaan tersebut penyebabnya antara lain 

adalah perilaku karyawan (unsafe act), tidak adanya pelatihan 

keselamatan (lack of control management), kondisi lingkungan kerja (unsafe 

condition), bekerja tidak dengan alat pelindung diri (APD) yang lengkap 

dan aman, tidak adanya peraturan kebijakan K3 yang jelas dari 

perusahaan (lack of system) dan bahan pekerjaan atau material (Anonim, 

2017).  Dengan demikian, masih tingginya angka kecelakaan kerja di 

bidang konstruksi mengindikasikan tidak semua perusahaan di 

Indonesia yang bergerak di bidang industri konstruksi melaksanankan 

penerapan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

semestinya (Anonim, 2016). 

Perihal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah diatur dalam 

regulasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap perusahaan yang 

melibatkan tenaga kerja dalam rangka menciptakan kepatuhan terhadap 

undang-undang ketenaga-kerjaan (Jati, 2010). Berdasarkan Undang-

undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 87 dinyatakan bahwa 

setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen 

perusahaan (Ramli, 2018). Lebih lanjut, Husen (2011) menambahkan 

bahwa integrasi diperlukan untuk memastikan bahwa tugas 

menjalankan program K3 dapat dicapai sesuai sasaran dan tujuan yang 

ditetapkan. 

Roro (2019) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan 

orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat 

dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara 

aman dan efisien. Pengertian lain menurut OHSAS 18001, dinyatakan 

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kondisi dan faktor 

yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain 

yang berada di tempat kerja (Ramli, 2018). Sangadji et al. (2018) 

menegaskan bahwa mengelola keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

suatu keharusan dengan mewujudkan tempat kerja yang aman dan 
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sehat serta meminimalisir secara maksimal bahaya terhadap ke-

selamatan dan kesehatan kerja. Hal ini terkait pula pengertian tentang 

K3 seperti yang dinyatakan oleh Amstrong (2014) dalam Sangadji et al. 

(2018) bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan 

selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, 

baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses 

pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan 

mengamankan tempat serta lingkungan kerja; sedangkan kesehatan 

kerja adalah suatu keadaan dari seorang pekerja yang terbebas dari 

gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi 

pekerjaan dan lingkungannya. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar–benar 

menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat 

kebijakan (aturan) tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang 

dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan 

(Supriyadi, 2018). Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan kecelakaan 

akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh 

karyawan agar karyawan nyaman dan tidak merasa was-was dalam 

menyelesaikan pekerjaannya (Hasibuan, 2019). Dengan demikian, 

tenaga kerja akan merasa aman dan tenang dalam bekerja secara 

produktif sehingga diharapkan memiliki produktivitas yang akan 

menghasilkan kinerja kerja karyawan yang meningkat untuk 

mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan 

membesarkan usahanya (Mangkunegara, 2017). 

PT. Nur Aini Rahma Mandiri sebagai perusahaan yang diteliti 

adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan proyek 

konstruksi di Kabupaten Tuban. Salah satu proyek konstruksi yang saat 

ini sedang dikerjakan oleh perusahaan tersebut adalah pembuatan access 

road di coal storage dan IPAL pond milik pabrik semen PT. Solusi Bangun 

Indonesia Tuban. Pada pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, 

PT. Nur Aini Rahma Mandiri telah menerapakan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari komitmen  
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dan kebijakan perusahaan tersebut. Dengan menerapkan program 

tersebut di lingkup perusahaan dalam proyek konstruksi yang sedang 

dikerjakan, maka pihak manajemen PT. Nur Aini Rahma Mandiri 

mengharapkan akan terjadinya peningkatan produktifitas kerja 

karyawannya karena didukung oleh meningkatnya kinerja karyawan 

serta kejadian kecelakaan kerja dapat dihindarkan. Peningkatan kinerja 

kerja karyawan sangat diperlukan karena dapat mendukung 

keberhasilan proyek konstruksi yang sedang dikerjakan tersebut. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang diteliti adalah 

bagaimana pengaruh faktor kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) terhadap kinerja karyawan dalam kaitannya dengan kepatuhan 

terhadap undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat 6 (enam) faktor kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan konstruksi. Keenam faktor ini adalah terdiri dari: 1) 

Kebijakan top managemen, 2) Peraturan dan prosedur K3, 3) Komunikasi 

pekerja, 4) Kompetensi pekerja, 5) Lingkungan kerja dan 6) 

Keterlibatan pekerja. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dari ke-

enam faktor tersebut dapat diketahui pula bahwa kebijakan yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan adalah kebijakan top 

manajement (Christina et al., 2012).  

Seperti kita ketahui bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) tentunya akan berbeda antara suatu perusahaan tertentu 

dibandingkan perusahaan lainnya. Pemikiran ini didasari oleh 

fenomena tentang tingkat kepedulian manajemen puncak perusahaan 

terhadap perlindungan pekerja dari bahaya di tempat kerja. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Amstrong (2014) dalam Sangadji et al. (2018) 

bahwa kebijakan memuat 3 (tiga) hal, yaitu pernyataan tentang niat, 

merumuskan tentang bagaimana niat itu akan diwujudkan dan 

pernyataan yang menjadi pedoman yang harus diikuti oleh setiap orang 

yang terkait. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan adanya 

suatu keyakinan apakah peran kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3)  tersebut tetap akan dominan atau sebaliknya ada bila 



Sugiyanto | 21  

penelitian dilakukan pada perusahaan lain. Dengan demikian, perlu 

dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji peran kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan pada proyek yang akan diteliti. Oleh karena itu,  hal 

tersebut yang melatarbelakangi perlunya diadakan penelitian ini tentang 

pengaruh faktor kebijakan  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang diteliti. 

B. METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian, Pengukuran Variabel Penelitian dan 

Evaluasi Permodelan (Outer Model dan Inner Model) 

Pada penelitian tentang pengaruh kebijakan K3 terhadap kinerja 

karyawan dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap undang-undang 

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, maka ditentukan variabel 

penelitian terdiri dari: 

1. Komitmen Top Management 
2. Peraturan dan Prosedur K3 
3. Komunikasi Pekerja 
4. Kompetensi Pekerja 
5. Lingkungan Kerja 
6. Keterlibatan Pekerja 
7. Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan uraian pada variabel penelitian tersebut di atas, 

maka pada permodelan yang akan terbentuk dalam penelitian ini terdiri 

dari 7 (tujuh) variabel laten yang dapat dikelompokkan menjadi kategori 

variabel bebas meliputi komitmen top management, peraturan dan 

prosedur K3, komunikasi pekerja, kompetensi pekerja, lingkungan 

kerja dan keterlibatan pekerja; serta kategori variabel terikat meliputi 

kinerja karyawan. Hubungan antara variabel bebas dan variabel dapat 

diamati pada gambar 1 sebagai berikut ini: 

 

 

Faktor Kebijakan K3 
(Variabel Bebas) 

Kinerja Karyawan 

(Variabel Terikat) 
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Gambar 1. Hubungan Variabel Bebas dan Variabel Terikat (Sugiyono, 

2018) 

Pada penelitian ini, pengukuran variabel dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert yang memiliki interval dari skala angka 1 

sampai dengan angka 5, untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

pekerja tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) di lingkungan perusahaan yang diteliti (Sugiyono, 2018). Dengan 

demikian, pengukuran variabel dilakukan terhadap karyawanan 

perusahaan yang sedang diteliti, yaitu para pekerja konstruksi PT. Nur 

Aini Rahma Mandiri yang sedang menjalani aktifitas proyek secara aktif 

untuk terpilih menjadi responden. Pengukuran variabel dilakukan 

terhadap semua variabel laten yang digunakan, baik untuk variabel 

bebas (independen) maupun variabel terikat (dependen) seperti dapat 

diamati pada tabel 1 sebagai berikut ini: 

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian 

No Pengukuran sikap, pendapat dan persepsi 
responden 

Skala Likert 

1 Sangat Tidak Mendukung 1 

2 Tidak Mendukung 2 

3 Ragu-ragu 3 

4 Mendukung 4 

5 Sangat Mendukung 5 

Sumber: Sugiyono (2018) 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner 

berupa daftar isian yang memuat sejumlah pertanyaan untuk dibagikan 

kepada pekerja yang dijadikan responden. Berdasarkan informasi yang 

ditampilkan pada tabel 1 di atas, maka responden akan memberikan 

penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner 

sesuai dengan pilihan menurut kata hatinya dan tidak ada intervensi 

baik oleh manajemen perusahaan yang sedang diteliti ataupun dari 

peneliti sendiri. Pada penelitian ini, jumlah responden ditentukan 

dengan jumlah sebanyak 100 orang pekerja yang terlibat dalam 
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memberikan penilaian tentang pelaksanaan program K3 pada 

perusahaan yang diteliti (Arikunto, 2012). 

Untuk memudahkan dalam pengukuran variabel penelitian, maka 

variabel tersebut di-breakdown (dipecah) ke dalam indikator-indikator 

(kisi-kisi penilaian) yang berkaitan dengan variabel yang diukur seperti 

diuraikan di bawah ini: 

1. Komitmen top management diukur dengan penilaian responden 

terhadap indikator sebagai berikut: 

a. Penerapan kebijakan K3 secara tertulis oleh top management 

b. Perusahaan memberikan prioritas utama terhadap masalah K3 

c. Pengawasan terhadap K3 perusahaan di proyek telah 

dilaksanakan 

d. Usaha peningkatan kinerja K3 pada proyek telah dilaksanakan 

e. Perusahaan memberikan perlengkapan K3 

f. Perusahaan memberikan pelatihan K3 kepada staff proyek 

2. Peraturan dan Prosedur K3 diukur dengan penilaian responden 

terhadap indikator sebagai berikut: 

a. Peraturan dan prosedur K3 sangat diperlukan 

b. Prosedur K3 mudah diterapkan dengan konsisten 

c. Ada sangsi terhadap pelanggaran prosedur K3 

d. Peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala 

e. Peraturan dan prosedur K3 mudah dimengerti 

3. Komunikasi pekerja diukur dengan penilaian responden terhadap 

indikator sebagai berikut:   

a. Pekerja telah mendapat informasi mengenai program K3 

b. Pekerja puas dengan penyampaian informasi pekerjaan 

c. Pekerja mendapat informasi mengenai kecelakaan kerja 

d. Komunikasi yang baik antara pekerja dan pihak manajemen 

e. Komunikasi yang baik antara sesama pekerja 

4. Kompetensi pekerja diukur dengan penilaian responden terhadap 

indikator sebagai berikut: 
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a. Pekerja mengerti tanggung jawab terhadap K3 

b. Pekerja mengerti terpenuhinyaresiko dari pekerjaannya 

c. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman 

d. Pekerja tidak melakukan pekerjaan di luar tanggung jawabnya  

e. Pekerja mampu memahami seluruh peraturan dan prosedur K3 

5. Lingkungan pekerja diukur dengan penilaian responden terhadap 

indikator sebagai berikut: 

a. Pekerja telah mengutamakan K3 

b. Pekerja tidak melakukan pekerjaannya berulang-ulang 

c. Pekerja termotivasi karena program kerja K3 

d. Pekerja puas dengan keamanan lingkungan kerja 

e. Pekerja tidak saling menyalahkan bila terjadi kecelakaan kerja 

6. Keterlibatan pekerja dikukur dengan penilaian responden terhadap 

indikator sebagai berikut: 

a. Pekerja dilibatkan dalam perencanaan program K3 

b. Pekerja melaporkan jika terjadi situasi yang berbahaya 

c. Pekerja diminta mengingatkan pekerja lain tentang bahaya 

d. Pekerja dilibatkan dalam penyampaianinformasi megenai K3 

7. Kinerja karyawan diukur dengan penilaian responden terhadap 

indikator sebagai berikut: 

a. Pekerja mampu bekerja sesuai target 

b. Proyek selesai sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan 

c. Tidak ada kecelakaan kerja di lingkungan kerja 

d. Pekerja memperhatikan keselamatan dalam menjalankan 

pekerjaan 

e. Tidak adanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan 

f. Pekerja hadir atau masuk sesuai dengan jadwal kerja 

Berdasarkan atas hasil penilaian dari responden pada kuisioner 

terhadap indikator-indikator tersebut di atas, maka akan dilakukan 

penginputan ke dalam tabulasi data untuk selanjutnya dilakukan proses 

pengolahan data dengan menggunakan metode partial least square 

dengan aplikasi program WarpPLS versi 6.0 (Ghozali, 2014). Pada hasil 
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olah data (output) menggunakan program tersebut, maka akan dapat 

digunakan untuk melakukan evaluasi model yang terbentuk terdiri 

sebagai berikut ini: 

1. Evaluasi Outer model (model pengukuran) 

Outer model adalah menjelaskan hubungan antara indikator-

indikator yang digunakan pada  penelitian dengan variabel laten yang 

diukur. Pada evaluasi model ini, digunakan parameter yang dikenal 

dengan nilai loading factor atau outer factor (nilai korelasi) untuk mengukur 

hubungan antara indikator costruct terhadap variabel laten dengan 

melakukan uji validitas dan uji reabilitas.  

2. Evaluasi Inner model (model struktural) 

Inner model adalah menjelaskan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya. Pada evaluasi model ini, digunakan 

parameter yang dikenal dengan nilai β (koefisien regresi) untuk 

melakukan uji pengaruh dari variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat serta nilai p value untuk melakukan uji signifikansi 

terhadap adanya pengaruh tersebut. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Subyek Penelitian (Responden) 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan kuisioner kepada responden berjumlah 100 orang terdiri 

dari staff, pekerja dan manajemen perusahaan yang diteliti. Metode 

pengukuran variabel penelitian menggunakan skala linkert yang 

memliki interval 1 sampai 5 dan responden akan memberikan penilaian 

atas persepsi/opini/pendapat terhadap daftar pertanyaan yang diajukan 

dalam kuisioner sesuai dengan kata hatinya dan tidak ada intervensi baik 

dari manajemen perusahaan yang diteliti maupun dari peneliti sendiri. 

Sebelum membahas lebih dalam tentang hasil penilaian responden pada 

pelaksanaan penelitian ini, maka terlebih dahulu digambarkan data 

responden sebagai subyek dalam penelitian dapat diamati seperti 

tampak pada tabel 2 sebagai berikut ini: 
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Tabel 2. Data Responden Sebagai Subyek Penelitian 

No. Data 
Responden 

 Karakteristik 
Responden 

Jumlah Prosentase  

1 Jenis 
Kelamin 

Pria 97 orang 97% 

2 Wanita 3 orang 3% 

Total 100 orang 100% 

1 

Usia 

20 – 25 tahun 56 orang 56% 

2 26 – 30 tahun 22 orang 22% 

3 31 – 40 tahun 14 orang 14% 

4 ≥ 40 tahun 8 orang 8% 

Total 100 orang 100% 

1 

Masa Kerja 

1 tahun 43 orang 43% 

2 2 tahun 18 orang 18% 

3 3 tahun 23 orang 23% 

4 4 tahun 16 orang 16% 

Total 100% 100% 

1 

Pendidikan 

SD 15 orang 15% 

2 SMP 27 orang 27% 

3 SMA/MA/SMK 46 orang 46% 

4 Diploma 0 orang 0% 

5 Sarjana S1 12 orang 12% 

Total 100 orang 100% 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan atas informasi data pada tabel 2 di atas, maka data 

karakteristik responden dapat diperinci secara mayoritas terdiri dari 

jenis kelamin 97% pria, usia 56% berapa pada rentang 25-30 tahun, 

masa kerja 43% pengalaman kerja 1 tahun dan pendidikan 46% level 

pendidikan SMA/MA/SMK. Selanjutnya, untuk lebih menggambarkan 

mengenai informasi data posisi jabatan dari responden dalam 

perusahan yang diteliti, maka data tersebut dapat ditampilkan seperti 

dapat diamati pada gambar 2 sebagai berikut ini: 
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Seperti diperlihatkan pada gambar 2 di atas, maka data posisi 

jabatan responden didominasi oleh bagian excetutor (pelaksana) 

sebanyak 61 orang (61%), disusul oleh carpenter (tukang kayu) dan 

bricklayer (tukang batu) masing-masing 10 orang (10%), kemudian posisi 

supervisor (mandor) 6 orang (6%), bagian administration (administrasi) 5 

orang (5%) dan paling sedikit oleh posisi jabatan safety officer (satpam) 

dan driver (sopir) masing-masing berjumlah 4 orang (4%). 

2. Indikator dan Variabel Penelitian serta Output Olah Data 

Responden 

Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan metode partial 

least square dengan aplikasi software smartplas. Dalam Ghozali (2014) 

dijelaskan bahwa metode partial least square merupakan metode analisis 

yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan 

pengukuran skala tertentu, distribution free (tidak mengasumsikan data 

terdistribusi tertentu), serta data dapat berupa nominal, kategori, 

ordinasi, interval atau rasio. 

Untuk dapat bekerja dengan menggunakan software smartpls, maka 

terlebih dahulu harus menyiapkan data yang bisa diolah sesuai dengan 

kebutuhan aplikasi software tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka 

Jabatan Responden

Administration Safety Officer Supervisor

Bricklayer Carpenter Driver

Executor

Gambar 2. Data Posisi Jabatan Responden 
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untuk memudahkan dalam membuat model diagram blok (analisis 

jalur) dan tabulasi data responden harus dibuat pengkodean seperti 

disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut ini: 

Tabel 3. Kode Indikator Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Indikator-indikator Penelitian Kode 

Komitmen 
Top 

Management 
(KTM) 

Penerapan kebijakan K3 secara tertulis 
oleh top management 

KTM1 

Perusahaan memberikan prioritas utama 
terhadap masalah K3 

KTM2 

Pengawasan terhadap K3 perusahaan di 
proyek telah dilaksanakan 

KTM3 

Usaha peningkatan kinerja K3 pada 
proyek telah dilaksanakan 

KTM4 

Perusahaan memberikan perlengkapan 
K3 

KTM5 

Perusahaan memberikan pelatihan K3 
kepada staff proyek 

KTM6 

Peraturan 
dan Prosedur 

K3 (PPK) 

Peraturan dan prosedur K3 sangat 
diperlukan 

PPK1 

Prosedur K3 mudah diterapkan dengan 
konsisten 

PPK2 

Ada sangsi terhadap pelanggaran 
prosedur K3 

PPK3 

Peraturan dan prosedur K3 diperbaiki 
secara berkala 

PPK4 

Peraturan dan prosedur K3 mudah 
dimengerti 

PPK5 

Komunikasi 
Pekerja (KP) 

Pekerja telah mendapat informasi 
mengenai program K3 

KP1 

Pekerja puas dengan penyampaian 
informasi pekerjaan 

KP2 

Pekerja mendapat informasi mengenai 
kecelakaan kerja 

KP3 

Komunikasi yang baik antara pekerja dan 
pihak manajemen 

KP4 

Komunikasi yang baik antara sesama 
pekerja 

KP5 
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Kompetensi 
Pekerja 
(KPJ) 

Pekerja mengerti tanggung jawab 
terhadap K3 

KPJ1 

Pekerja mengerti terpenuhinyaresiko dari 
pekerjaannya 

KPJ2 

Pekerja melakukan pekerjaannya dengan 
cara yang aman 

KPJ3 

Pekerja tidak melakukan pekerjaan di luar 
tanggung jawabnya 

KPJ4 

Pekerja mampu memahami seluruh 
peraturan dan prosedur K3 

KPJ5 

Lingkungan 
Kerja (LK) 

Pekerja telah mengutamakan K3 LK1 

Pekerja tidak melakukan pekerjaannya 
berulang-ulang 

LK2 

Pekerja termotivasi karena program kerja 
K3 

LK3 

Pekerja puas dengan keamanan 
lingkungan kerja 

LK4 

Pekerja tidak saling menyalahkan bila 
terjadi kecelakaan kerja 

LK5 

Keterlibatan 
Pekerja 
(KeP) 

Pekerja dilibatkan dalam perencanaan 
program K3 

KeP1 

Pekerja melaporkan jika terjadi situasi 
yang berbahaya 

KeP2 

Pekerja diminta mengingatkan pekerja 
lain tentang bahaya  

KeP3 

Pekerja dilibatkan dalam 
penyampaianinformasi megenai K3 

KeP4 

Kinerja 
Karyawan 

(KK) 

Pekerja mampu bekerja sesuai target KK1 

Proyek selesai sesuai dengan kurun waktu 
yang ditentukan 

KK2 

Tidak ada kecelakaan kerja di lingkungan 
kerja 

KK3 

Pekerja memperhatikan keselamatan 
dalam menjalankan pekerjaan 

KK4 

Tidak adanya kesalahan dalam melakukan 
pekerjaan 

KK5 

Pekerja hadir atau masuk sesuai dengan 
jadwal kerja 

KK6 
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Berdasarkan atas pengkodean pada tabel 3 di atas, maka pada 

penelitian ini dapat diketahui ada 7 (tujuh) variabel penelitian (variabel 

laten), terdiri dari 6 (enam) variabel bebas (independen) dan 1 (satu) 

variabel terikat (dependen) dengan melibatkan jumlah seluruhnya ada 

36 indikator penelitian. Hasil olah data dari penilaian responden 

berdasarkan keseluruhan indikator penelitian dengan menggunakan 

metode partial least square dengan aplikasi software smartpls dapat dimati 

pada Gambar 4 sebagai berikut ini: 

 

Gambar 4. Hasil Olah Data (Out Put) Penilaian Responden dengan 

Software Smarpls 



Sugiyanto | 31  

Pada gambar 4 tersebut, ditampilkan model pengukuran (outer 

model) yang menjelaskan hubungan antara indikator penelitian dengan 

variabel penelitian dengan ditandai garis penghubung yang dilengkapi 

dengan nilai korelasinya (loading factor atau outer factor). Adapun pada 

model struktural (inner model) ditampilkan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dengan ditandai garis penghubung yang 

dilengkapi dengan nilai β (koefisien regresi) dan nilai p value. 

3. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) Variabel 

Penelitian dengan Menggunakan Smart Partial Least 

Square (Smartpls) 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada evaluasi outer model 

menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikator construct. 

Pada model ini, dilakukan pengukuran terhadap indikator penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Proses 

pengukuran yang dimaksud adalah mengukur seberapa kuat hubungan 

korelasi antara indikator construct terhadap variabel latennya, yang 

diindikasikan dengan parameter yang disebut dengan loading factor atau 

outer factor. Berdasarkan atas hasil olah data dari 100 responden yang 

terlibat dalam penelitian ini, maka dapat diamati hasil olah data tersebut 

dengan menggunakan software smartpls, dapat disajikan pada tabel 4 

sebagai berikut ini: 

Tabel 4. Evaluasi Outer Model Hubungan Antara Variabel Laten dengan 

Indikator Construct 

Variabel 
Laten 

Indikator 
Construct 

Loading 
Factor 

p Value 
Cronbach’s 

Alpha 
Composite 
Reliability 

AVE 

Komitmen 
Top 

Mangement 

KTM1 0,848 ≤0,001 0,931 0,946 0,744 

KTM2 0,891 ≤0,001 

   

KTM3 0,857 ≤0,001 

KTM4 0,846 ≤0,001 

KTM5 0,867 ≤0,001 

KTM6 0,867 ≤0,001 

Peraturan 
dan 

Prosedur K3 

PPK1 0,899 ≤0,001 

0,919 0,939 0,756 
PPK2 0,885 ≤0,001 

PPK3 0,864 ≤0,001 

PPK4 0,871 ≤0,001 
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PPK5 0,828 ≤0,001 

Komunikasi 
Pekerja 

KP1 0,883 ≤0,001 

0,930 0,947 0,781 

KP2 0,887 ≤0,001 

KP3 0,859 ≤0,001 

KP4 0,910 ≤0,001 

KP5 0,878 ≤0,001 

Kompetensi 
Pekerja 

KPJ1 0,834 ≤0,001 

0,912 0,935 0,741 

KPJ2 0,832 ≤0,001 

KPJ3 0,898 ≤0,001 

KPJ4 0,864 ≤0,001 

KPJ5 0,873 ≤0,001 

Lingkungan 
Kerja 

LK1 0,866 ≤0,001 

0,917 0,938 0,751 

LK2 0,855 ≤0,001 

LK3 0,874 ≤0,001 

LK4 0,888 ≤0,001 

LK5 0,851 ≤0,001 

Keterlibatan 
Pekerja 

KeP1 0,876 ≤0,001 

0,909 0,936 0,785 
KeP2 0,871 ≤0,001 

KeP3 0,902 ≤0,001 

KeP4 0,895 ≤0,001 

Kinerja 
Karyawan 

KK1 0,823 ≤0,001 

0,934 0,948 0,751 

KK2 0,883 ≤0,001 

KK3 0,887 ≤0,001 

KK4 0,868 ≤0,001 

KK5 0,876 ≤0,001 

KK6 0,861 ≤0,001 

Sumber: Data diolah 

Seperti disajikan pada tabel 4 di atas, maka dapat diamati nilai-nilai 

dari indikator construct terhadap variabel latennya yang terdiri dari 

parameter-parameter loading  factor, p value, conbrach’s alpha, composite 

reliability dan average variance extracted (AVE). Berdasarkan nilai yang 

didapatkan atas parameter tersebut, maka dapat digunakan untuk 

melakukan uji validitas dan uji reabilitas pada outer model. Ghozali (2014) 

memberikan pedoman bahwa dalam metode partial least square, covergent 

validity (uji validitas) dari model pengukuran (outer model) dengan reflektif 

indikator dinilai berdasarkan nilai korelasi antara item score/component 

score dengan construct score yang dihitung dengan patokan dikatakan 

mempunyai korelasi tinggi jika berkorelasi di atas 0,700. Berdasarkan 

atas patokan tersebut, maka untuk mengetahui besarnya korelasi dapat 
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melihat nilai-nilai loading factor dari setiap indikator construct dalam meng-

construct variabel latennya pada model pengukuran. Berikut ini 

ditampilkan hasil uji validitas dengan patokan nilai loading factor dan p 

value seperti tampak pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Validitas Outer Model (Model Pengukuran) 

Variabel 
Laten 

Indikator 
Construct 

Patokan Nilai Loading 
Factor 

Patokan Nilai p Value 

Loading 
Factor 

Ghozali  
(2014) 

Uji 
Validitas 

p 
Value 

 
Solimun, 
et al. 
(2017) 

Uji 
Validitas 

Komitmen 
Top 
Mangement 

KTM1 0,848 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KTM2 0,891 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KTM3 0,857 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KTM4 0,846 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KTM5 0,867 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KTM6 0,867 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Peraturan dan 
Prosedur K3 

PPK1 0,899 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

PPK2 0,885 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

PPK3 0,864 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

PPK4 0,871 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

PPK5 0,828 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Komunikasi 
Pekerja 

KP1 0,883 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KP2 0,887 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KP3 0,859 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KP4 0,910 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KP5 0,878 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Kompetensi 
Pekerja 

KPJ1 0,834 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KPJ2 0,832 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KPJ3 0,898 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KPJ4 0,864 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KPJ5 0,873 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Lingkungan 
Kerja 

LK1 0,866 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

LK2 0,855 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

LK3 0,874 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

LK4 0,888 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

LK5 0,851 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Keterlibatan 
Pekerja 

KeP1 0,876 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KeP2 0,871 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KeP3 0,902 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 
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 KeP4 0,895 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Kinerja 
Karyawan 

KK1 0,823 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KK2 0,883 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KK3 0,887 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KK4 0,868 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KK5 0,876 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

KK6 0,861 0,700 Valid ≤0,001 ≤0,01 Valid 

Sumber: Data diolah 

Seperti dapat diamati pada tabel 5 di atas, berdasarkan hasil uji 

validitas menggunakan patokan nilai loading factor (Ghozali, 2014) dan p 

value pada taraf uji α 1% (Solimun et al., 2017) telah menunjukkan hasil 

uji validitas yang valid terhadap analisis model pengukuran (outer model) 

untuk seluruh indikator construct. Berdasarkan atas hal uji ini, 

interpretasinya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan/item/indikator 

penelitian yang dimuat dalam kuisioner yang dibagikan kepada 

responden mampu menjelaskan terhadap pengukuran variabel 

penelitian. Pada kasus lain, bilamana ditemukan adanya hasil uji 

validitas indikator penelitian yang tidak memenuhi nilai patokan yang 

dipersyaratkan, maka indikator penelitian tersebut dinyatakan tidak 

valid dan harus dibuang/dikeluarkan dalam model pengukuran karena 

sudah tidak relevan digunakan dan tidak mampu menjelaskan terhadap 

variabel penelitian.  

Dalam Ghozali (2014) diuraikan bahwa uji reabilitas pada outer 

model perlu dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel 

laten yang digunakan reliabel atau tidak dapat didasarkan pada nilai-nilai 

yang diperoleh dari hasil output pengolahan data dengan menggunakan 

metode partial least square, dengan dasar keputusan/patokan yang terdiri 

sebagai berikut ini: 

1. Nilai cronbach’s alpha dengan patokan di atas 0,7 masuk kategori 

reliabel. 

2. Nilai composite reliability dengan patokan di atas 0,6 masuk kategori 

reliabel. 

3. Nilai average variance extracted (AVE) dengan patokan di atas 0,7 

masuk kategori reliabel. 
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Berdasarkan atas hasil olah data dengan menggunakan software 

smartpls seperti disajikan pada tabel 4 dan nilai patokan sebagai dasar 

keputusan untuk melakukan uji reabilitas, maka dapat disajikan 

parameter yang berkaitan dengan uji tersebut seperti tampak pada tabel 

6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Uji Reabilitas Outer Model (Model Pengukuran) 

Variabel 
Laten 

Parameter Uji Reabilitas 

Uji 
Reliabilitas 

 Cronbach’s 
Alpha 

Composite 
Reliability 

AVE 

Value Standar Value Standar Value Standar 

Komitmen 
Top 
Management 

0,931 0,700 0,946 0,600 0,744 0,700 Reliabel 

Peraturan 
dan Prosedur 
K3 

0,919 0,700 0,939 0,600 0,756 0,700 Reliabel 

Komunikasi 
Pekerja 

0,930 0,700 0,947 0,600 0,781 0,700 
Reliabel 
 

Kompetensi 
Pekerja 

0,912 0,700 0,935 0,600 0,741 0,700 Reliabel 

Lingkungan 
Kerja 

0,917 0,700 0,938 0,600 0,751 0,700 Reliabel 

Keterlibatan 
Pekerja 

0,909 0,700 0,936 0,600 0,785 0,700 
Reliabel 
 

Kinerja 
Karyawan 

0,934 0,700 0,948 0,600 0,751 0,700 Reliabel 

Sumber: Data diolah 

Seperti diperlihatkan pada tabel 6 tersebut, berdasarkan atas value 

dan standar untuk parameter cronbach’s alpha, composite reliability dan 

average variance extracted (AVE) yang didapatkan pada out put 

pengolahan data pada penelitian ini, kesemuanya telah menunjukkan 

hasil uji reabilitas yang reliabel (handal) untuk seluruh variabel laten 

(variabel penelitian). Berdasarkan hal ini, maka interpretasinya terhadap 

variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur 

sikap/pendapat/persepsi/opini responden dalam kuisioner adalah 

mengandung beberapa hal penting yang meliputi: 
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1. Hasil cronbach’s alpha yang tinggi di atas 0,7 mengindikasikan tingkat 

konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden pada kuisioner 

yang diberikan menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Hal 

ini mencerminkan dari evaluasi penilaian responden memiliki 

pemahaman yang baik terhadap pertanyaan yang diajukan pada 

kuisioner dan diimbangi dengan penilaian yang cukup konsisten 

terhadap jawaban yang diberikan. Dalam kata lain, responden tidak 

asal menjawab dan tidak terjadi silang jawaban yang kontradiksi 

antar pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya. 

2. Hasil nilai composite reliability yang sangat tinggi di atas 0,6 

menunjukkan variabel laten (variabel penelitian) yang digunakan 

memiliki keandalan yang dapat dipercaya untuk menguji hipotesis 

penelitian. Seperti kita ketahui bersama dalam penelitian ini 

melibatkan 6 (enam) variabel bebas yang digunakan untuk 

melakukan uji pengaruh terhadap sebuah variabel terikat sehingga 

dari model diagram blok penelitian (analisis jalur) terdapat 6 

(enam) hipotesis terdiri H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Dengan nilai 

composite reliability yang memiliki keandalan yang dapat dipercaya, 

maka variabel-variabel tersebut sudah mampu untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yang 

lebih lanjut akan dibahas pada evaluasi inner model. 

3. Hasil nilai average variance extracted (AVE) di atas 0,7 menunjukkan 

variabel laten (variabel penelitian) yang digunakan telah memenuhi 

kriteria dscriminant validity. Dengan perolehan nilai atas parameter 

tersebut dapat dievaluasi berdasarkan atas pengelompokkan dari 

indikator-indikator penelitian yang digunakan terhadap masing-

masing variabel latennya pada penelitian ini bersifat mutually 

exclusive, dalam arti jika indikator tertentu sudah masuk dalam 

pengelompokan variabel laten tertentu, maka indikator tersebut 

tidak mungkin juga menjadi anggota kelompok variabel laten 

lainnya. 
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4. Evaluasi Inner Model (Model Struktural) Variabel 

Penelitian dengan Menggunakan Smart Partial Least 

Square (Smartpls) 

Inner model adalah merupakan model yang menggambarkan 

hubungan antara variabel laten yang digunakan dalam penelitian, terdiri 

dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Pada 

evaluasi model struktural (inner model) dengan menggunakan metode 

partial least square, maka digunakan istilah variabel eksogen untuk 

mewakili variabel bebas dan variabel endogen untuk mewakili variabel 

terikat. Dengan demikian pada evaluasi model tersebut, akan dapat 

dijelaskan bagaimana kemampuan dari variabel eksogen yang terdiri 

dari komitmen top management (KTM), peraturan dan prosedur K3 

(PPK), komunikasi pekerja (KP), kompetensi pekerja (KPJ), 

lingkungan kerja (LK) dan keterlibatan pekerja (KeP) dalam 

memprediksi variabel endogen, yaitu kinerja karyawan (KK). 

Pada evaluasi inner model akan dilakukan analisa uji pengaruh yang 

menunjukkan seberapa kuat adanya hubungan antara variabel eksogen 

dalam mempengaruhi varibel endogennya. Berdasarkan atas hasil output 

pada olah data menggunakan software smartplas, maka akan diperlihatkan 

nilai uji pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen 

dalam penelitian ini, yang dindikasikan dengan simbol β (koefisien 

regresi) dan uji signifikansinya dengan melihat p value seperti tampak 

pada tabel 7 sebagai berikut ini: 

Tabel 7. Uji Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen 

No 
Variabel 
Eksogen 

Uji Pengaruh Uji Signifikansi 

β 
(Koefisie

n 
Regresi) 

t Tabel 
α 5% 

Hasil Uji p Value 
Taraf 
Uji α 
1% 

Hasil Uji 

1 
Komitmen 

Top   
Management 

0,470 0,196 Pengaruh ≤ 0,01 0,01 Signifikan 
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2 
Peraturan 

dan 
Prosedur K3 

0,100 0,196 
 

Pengaruh 
≤ 0,15 0,01 

Tidak 
Signifikan 

3 
Komunikasi 

Pekerja 
0,390 0,196 Pengaruh ≤ 0,01 0,01 Signifikan 

4 
Kompetensi 

Pekerja 
0,520 0,196 Pengaruh ≤ 0,01 0,01 Signifikan 

5 
Lingkungan 

Pekerja 
0,550 0,196 Pengaruh ≤ 0,01 0,01 Signifikan 

6 
Keterlibatan 

Pekerja 
0,090 0,196 

 
Pengaruh 

≤ 0,17 0,01 
Tidak 

Signifikan 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 7 dapat diamati berdasarkan nilai β (koefisien regresi) 

yang didapat pada hasil pengolahan data pada penelitian ini dan 

koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf 

uji α 5% (Ghozali, 2014), maka dapat diketahui variabel eksogen terdiri 

dari komitmen top management, peraturan dan prosedur K3, komunikasi 

pekerja, kompetensi pekerja, lingkungan kerja dan keterlibatan pekerja 

menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel endogen kinerja 

karyawan karena nilai β di atas nilai t tabel pada taraf uji α 5%. 

Berdasarkan atas hasil uji pengaruh terhadap variabel-variabel eksogen 

yang mempengaruhi variabel endogennya, maka analisis dilanjutkan 

dengan melihat p value-nya variabel tersebut dan dibandingkan dengan 

nilai p value tabel pada taraf uji α 1% (Solimun et al., 2017), maka dapat 

ditunjukkan terjadinya pengaruh dari variabel-variabel eksogen tersebut 

terhadap variabel endogennya adalah significant (nyata) untuk komitmen 

top management, komunikasi pekerja, kompetensi pekerja dan lingkungan 

pekerja karena nilai p value lebih kecil dari p value tabel pada taraf uji α 

1%. Adapun untuk variabel eksogen lainnya, terdiri dari peraturan dan 

prosedur K3 serta keterlibatan karyawan dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan tidak significant (tidak nyata) karena nilai p value lebih besar 

dari p value tabel pada taraf uji α 1%.  

Pada evaluasi outer model yang telah dilakukan dan hasilnya 

menunjukkan hasil uji reabilitas yang reliabel berdasarkan patokan nilai 

parameter composite reliability pada hasil out put pengolahan data pada 
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penelitian ini, maka analisis dapat dilanjutkan dengan evaluasi inner 

model untuk menguji hipotesis penelitian. Berikut ini ditampilkan hasil 

pengujian hipotesis penelitian atas dasar uji pengaruh menggunakan β 

(koefisien korelasi) dan uji signifikansi dapat ditunjukkan pada tabel 8 

sebagai berikut ini: 

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Penelitian 
Uji Pengaruh 

Diterima
/Ditolak 

H1: Komitmen top management 
berpengaruh secara significant 
terhadap kinerja karyawan 

Berpengaruh 
secara significant 

Diterima 

H2: Peraturan dan prosedur K3 
berpengaruh secara significant 
terhadap kinerja karyawan 

Berpengaruh 
secara tidak 
significant 

Ditolak 

H3:  Komunikasi pekerja berpengaruh 
secara significant terhadap kinerja 
karyawan 

Berpengaruh 
secara significant 

Diterima 

H4:  Kompetensi pekerja berpengaruh 
secara significant terhadap kinerja 
karyawan 

Berpengaruh 
secara significant 

Diterima 

H5:  Lingkungan kerja berpengaruh 
secara significant terhadap kinerja 
karyawan 

Berpengaruh 
secara significant 

Diterima 

H6:  Keterlibatan pekerja berpengaruh 
secara significant terhadap kinerja 
karyawan 

Berpengaruh 
secara tidak 
significant 

Ditolak 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan atas hasil pengujian hipotesis penelitian seperti 

ditampilkan pada tabel 8 di atas, maka dapat diketahui ada 4 (empat) 

hipotesis terdiri H1, H3, H4 dan H5 yang bisa dibuktikan (diterima) 

pada penelitian ini dan sisanya terdiri hipotesis H2 dan H6 ditolak. 

Pemahamannya atas hasil pengujian hipotesis tersebut adalah bahwa 

komitmen top management, komunikasi pekerja, kompetensi pekerja dan 

lingkungan kerja menunjukkan adanya pengaruh yang significant (nyata) 

terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang diteliti. Adapun untuk 

peraturan dan prosedur K3 serta keterlibatan karyawan dalam 
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mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan yang diteliti 

menunjukkan hasil yang tidak significant (tidak nyata atau semu). 

Seperti yang sudah diuraikan pada metode penelitian terhadap 

variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini, maka dari 

variabel-variabel tersebut sudah ditentukan untuk dapat dituliskan 

persamaan regresinya. Berdasarkan atas perolehan β (koefisien regresi) 

yang telah dihasilkan pada penelitian ini, maka persamaan regresinya 

dapat dituliskan sebagai berikut ini: 

 

Dimana: 

KK = Kinerja Karyawan 

KTM = Komitmen Top Management 

PPK = Peraturan dan Prosedur K3  

KP = Komunikasi Pekerja 

KPJ = Kompetensi Pekerja 

LK = Lingkungan Kerja 

KeP  = Keterlibatan Pekerja 

Berdasarkan atas persamaan regresi yang sudah dihasilkan tersebut 

di atas, dapat dijelaskan interpretasinya adalah kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh 47% komitmen top management, 10% peraturan dan 

prosedur K3, 39% komunikasi pekerja, 52% kompetensi pekerja, 55% 

lingkungan kerja dan 9% keterlibatan pekerja. Dengan demikian, 

penjabaran atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang sudah 

didapatkan dari hasil penilaian responden dapat dibuat peringkat 

pengaruh dari faktor kebijakan K3 terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut ini: 

1. Lingkungan kerja   

Faktor lingkungan kerja mempengaruhi 55% terhadap kinerja 

karyawan. Pada faktor ini pada perusahaan yang diteliti, tampaknya 

KK = 0,47 KTM + 0,10 PPK +0,39 KP + 0,52 KPJ + 0,55 LK + 0,09 KeP 

+ Konstanta 
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responden menilai bahwa lingkungan kerja sangat dominan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pada lingkungan kerja yang 

buruk dan tidak kondusif terhadap implementasi program keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) menjadi penurunan kinerja bagi karyawan 

karena merasa tidak aman dalam bekerja dan selalu merasa was-was 

terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Berkaitan 

dengan kondisi lingkungan kerja yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada perusahaan yang diteliti dapat dikaitkan dengan 

adanya upaya pendekatan yang efektif oleh perusahaan tersebut. Hal ini 

ditunjang oleh pendapat Malthis et al. (2010) yang menyatakan bahwa 

strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat dengan melalui 

pendekatan organisasi, pendekatan rekayasa teknis dan pendekatan 

individual.  

2. Kompetensi pekerja 

Faktor kompetensi pekerja mempengaruhi 52% terhadap kinerja 

karyawan. Pada faktor ini, tampaknya responden menilai bahwa 

kompetensi pekerja merupakan hal yang juga sangat dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini menjadi hal yang mendasar 

bagi tolak ukur dan menjadi tuntutan utama dalam ukuran kinerja, 

dimana karyawan yang memiliki kompetensi akan memiliki peluang 

keberhasilan yang besar untuk memenuhi standar kinerja karyawan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Riadi (2014) menyatakan bahwa ada faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah terdiri dari 

efektivitas dan efisiensi, otorisasi (wewenang), kompetensi, disiplin dan 

inisiatif. 

3. Komitmen top management 

Faktor komitmen top management mempengaruhi 47% terhadap 

kinerja karyawan. Pada faktor ini, tampaknya hasil penilaian responden 

pada perusahaan yang diteliti menunjukkan hasil yang berbeda dari hasil 

penelitian sebelumnya di perusahaan lainnya. Pada penelitian ini, 

komitmen top management memiliki pengaruh tertinggi ke-3 terhadap 

kinerja karyawan. Dengan hasil ini, semakin membuktikan bahwa 
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besarnya pengaruh komitmen top management akan berbeda untuk setiap 

perusahaan yang diteliti, ada beberapa perbedaan manajemen 

pengelolaan terhadap implementasi program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3).  

4. Komunikasi pekerja 

Faktor komunikasi pekerja mempengaruhi 39% terhadap kinerja 

karyawan. Pada faktor ini pada perusahaan yang diteliti, responden 

menilai bahwa komunikasi pekerja menjadi hal yang memiliki peranan 

sangat penting dan sangat berpengaruh dalam mewujudkan kinerja 

karyawan. Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap aktivitas kerja 

khususnya pada proyek konstruksi harus terjadi kekompakkan (kerja 

team work) untuk mendorong pencapaian hasil yang lebih optimal 

dibandingkan dengan kerja secara individual. 

5. Peraturan dan prosedur K3 

Faktor peraturan dan prosedur K3 mempengaruhi 10% terhadap 

kinerja karyawan. Pada faktor ini pada perusahaan yang diteliti, 

tampaknya responden menilai bahwa peraturan dan prosedur ke-

selamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dijelaskan kemungkinan 

adanya peraturan dan prosedur K3 sifatnya hanya pasif dan bahkan 

sudah menjadi pemahaman yang sudah tertanam sangat kuat (melekat) 

di setiap karyawan atau pekerja konstruksi. Dengan demikian, setiap 

karyawan pada perusahaan yang diteliti memiliki pmahaman yang 

cukup baik dan sadar diri terhadap adanya peraturan dan prosedur K3 

pada perusahaan tempat mereka bekerja. 

6. Keterlibatan pekerja. 

Faktor keterlibatan pekerja mempengaruhi 9% terhadap kinerja 

karyawan. Pada faktor ini pada perusahaan yang diteliti, tampaknya 

responden menilai bahwa keterlibatan pekerja tidak berpengaruh secara 

nyata (significant) terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dijelaskan 

karena hubungan antar pekerja pada perusahaan yang diteliti 
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hubungannya bersifat horisontal (hubungan teman kerja seprofesi) dan 

tidak vertikal (hubungan hirarki). Dengan demikian, masing-masing 

pekerja akan menjalankan aktivitas pekerjaannya berdasarkan panduan 

pimpinan masing-masing dan memenuhi standar kinerja secara 

bersama. 

Berdasarkan atas uraian di atas, maka pada penelitian ini diketahui 

faktor kebijakan K3 yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah lingkungan kerja. Hal ini berbeda dari penelitian yang 

dilakukan oleh Christina et al. (2012) bahwa pada perusahaan yang 

ditelitinya mendapatkan faktor paling dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah kompetensi pekerja. Hal ini memberikan suatu 

keyakinan bahwa pengaruh dominasi faktor kebijakan K3 terhadap 

kinerja karyawan untuk setiap perusahaan tidak selalu sama, tergantung 

dengan situasi dan kondisi perusahaan yang terkait. Hal ini diperkuat 

dengan hasil penelitian sebelumnya, dimana terdapat perbedaan seperti 

dapat diamati pada tabel 9 sebagai berikut ini: 

Tabel 9. Pengaruh Kebijakan K3 terhadap Kinerja Karyawan 

No. 
Faktor 

Kebijakan 
K3 

Kinerja Karyawan pada Perusahaan yang Diteliti 

Christina et al., (2012) 
Sugiyanto & Sulfiani 

(2020) 

Korelasi Signifikansi Korelasi Signifikansi 

1 
Kebijakan 
Top 
Management 

33,3% Nyata 47% Nyata 

2 
Peraturan & 
Prosedur K3 

43,9% Nyata 10% Tak Nyata 

3 
Komunikasi 
Pekerja 

28,2% Nyata 39% Nyata 

4 
Kompetensi 
Pekerja 

54,6% Nyata 52% Nyata 

5 
Lingkungan 
Kerja 

49,9% Nyata 55% Nyata 

6 
Keterlibatan 
Pekerja 

50,8% Nyata 9% Tak Nyata 
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Seperti dapat diamati pada tabel 9 tersebut di atas, faktor-faktor 

kebijakan K3 pada penelitian Christina et al. (2012) menunjukkan 

korelasi yang nyata (significant) untuk semua faktor dengan urutan 

korelasi terbesar terhadap kinerja karyawan adalah kompetensi pekerja, 

keterlibatan pekerja, lingkungan kerja, peraturan dan prosedur K3, 

kebijakan top management dan korelasi terkecil komunikasi pekerja. 

Adapun pada penelitian ini, didapatkan hanya 4 faktor yang nilai 

korelasinya nyata (significant) terdiri dari lingkungan kerja, kompetensi 

pekerja, kebijakan top management dan komunikasi pekerja; sedangkan 

peraturan dan prosedur K3 serta keterlibatan pekerja nilai korelasinya 

cukup kecil dan tidak nyata (semu) terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan yang diteliti. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan K3 adalah merupakan 

suatu komitmen dalam kepatuhan menjalankan undang-undang 

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Republik Indonesia. Ada 

kalanya suatu perusahaan hanya merasa sekedar slogan saja dan tidak 

diterapkan dengan sungguh-sungguh undang-undang tersebut. Pada 

kondisi yang lain, bahkan ada juga perusahaan yang belum bisa 

menerapkan perundang-undangan tersebut karena beberapa alasan. 

Sebaliknya, pada perusahaan yang mempunyai tingkat kemapanan 

dalam berusaha (establish company) merasa suatu kebutuhan untuk 

diterapkannya undang-undang tersebut sebagai bagian dari visi dan 

misis perusahaan. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas hasil pelaksanaan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap 

Kinerja Karyawan dalam Kaitannya dengan Kepatuhan terhadap 

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal penting yang meliputi sebagai berikut ini: 

1. Berdasarkan atas evaluasi outer model (model pengukuran) 

menunjukkan ndikator-indikator  yang digunakan untuk mengukur 

variabel laten (variabel bebas dan variabel terikat) telah memenuhi 
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uji validitas dan realibilitas. Dengan hasil pengujian tersebut, maka 

mengindikasikan untuk semua item pertanyaan yang digunakan 

dalam kuisioner telah memenuhi syarat kelayakan (valid) dan 

handal (realibel) untuk digunakan pada pengujian hipotesis 

penelitian. 

2. Berdasarkan atas evaluasi inner model (model struktural)  dapat 

dibuktikan terjadi pengaruh (korelasi) yang significant (nyata) 

terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang diteliti dari 

lingkungan kerja sebesar 55%, kompetensi kerja sebesar 52%, 

komitmen top management sebesar 47% dan komunikasi pekerja 

sebesar 39%. Adapun untuk peraturan dan prosedur K3 serta 

keterlibatan pekerja pengaruhnya cukup kecil masing-masing 10% 

dan 9% pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dan besarnya 

pengaruh tersebut menunjukkan tidak significant (tidak nyata). 
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ANALISIS KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK 

DENGAN METODE PERFORMANCE INTENSITY 

Oleh 

Sugiyanto & AH. Nasihul Umam 

 

A. PENDAHULUAN 

Puskesmas sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, apalagi saat 

sekarang ini biaya pengobatan sangatlah mahal bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Untuk itulah pemerintah berupaya dengan 

semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyaknya melalui 

pelayanan di bidang kesehatan masyarakat melalui program-program 

asuransi BPJS, JAMKESMAS dan KIS yang bisa dijangkau secara lebih 

menyeluruh mulai dari pusat kota sampai pelosok-pelosok desa 

masyarakat Indonesia. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah daerah 

Kabupaten Tuban saat ini lagi giat meningkatkan sarana pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari perkotaan, 

salah satunya adalah dengan membangun gedung puskesmas di 

Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Adanya sarana 

gedung baru tersebut juga sangat dinantikan bagi masyarakat setempat, 

mengingat di sekitar lokasi tersebut tingkat penderita khususnya 

penyakit demam berdarah dan malaria semakin meningkat dari tahun 

lalu. Dengan demikian, ketepatan jadwal/waktu dalam pembangunan 

sarana gedung pukesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel 

Kabupaten Tuban dengan anggaran proyek sebesar Rp. 3.761.340.000 

dan jadwal pelaksanaan 180 hari sangat diharapkan.  

Soeharto (1999) menguraikan bahwa dalam manajemen konstruksi 

terkait perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dari jasa 

konstruksi dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Oleh 

karenanya dalam jasa konstruksi dituntut untuk mampu bersaing 

melaksanakan proyek secara tepat waktu, disamping anggaran yang 
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terkendali dan mutu sesuai spesifikasi pekerjaan. Woolf (2007) 

mengembangkan sebuah metode penjadwalan baru yang dinamakan 

momentology atau momentum management. Momentum management 

merupakan suatu metode penjadwalan yang akan membantu para 

manajer proyek untuk mampu menyelesaikan proyek tepat waktu 

dengan cara memonitor, mengevaluasi, dan mengontrol momentum 

proyek tersebut. Di dalam momentum management, terdapat suatu 

formula yang disebut dengan performance intensity. Keunggulan dari 

metode performance intensity ini adalah memberikan perhitungan laju 

pekerjaan tiap periode aktivitas sehingga dapat diketahui apakah 

aktivitas tersebut mengalami keterlambatan atau tidak pada saat 

pelaporan. Disamping itu, pada saat pelaporan juga dapat diketahui 

durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus dapat 

dihitung prediksi tanggal selesainya pengerjaan suatu proyek. Dengan 

adanya hal tersebut, diharapkan suatu proyek dapat dikontrol dengan 

lebih mudah dengan diketahuinya sebuah keterlambatan ada ataupun 

tidak bisa diketahui sedini mungkin. 

Berkaitan dengan penerapan  metode performance intensity pada 

Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas di Prambonwetan 

Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang menjadi tempat obyek 

penelitian, maka dapat diketahui mengenai status kinerja waktu pada 

proyek tersebut. Oleh karena itu, adanya penelitian tentang analisis 

kinerja waktu pada pelaksanaan proyek tersebut dengan metode 

performance intensity sangat diperlukan. 

B. METODE PENELITIAN 

Performance Intensity 

Performance intensity merupakan inti dari perhitungan momentum 

management yang juga sebagai rasio pengukuran. Performance intensity 

adalah metode perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui laju 

pekerjaan proyek. Performance intensity  juga dapat memberikan informasi 

seberapa cepat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Dengan 

menggunakannya, kita dapat memutuskan untuk memperlambat suatu 
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aktivitas dengan tujuan mempercepat aktivitas lain supaya mendapat 

hasil yang lebih optimal dan dapat membantu dalam mengambil 

keputusan untuk langkah selanjutnya. 

Performance intensity pada teori ini sama halnya dengan "kecepatan" 

saat mengendarai sebuah mobil (Suryaputra dan Sutanto, 2012). 

Penemuan variabel performance intensity ini diawali dari keinginan Murray 

untuk memiliki suatu persamaan untuk penjadwalan proyek, yang tidak 

rumit dan familiar sehingga mudah dimengerti oleh semua orang. 

Untuk menyajikan data penjadwalan proyek, yang diperlukan adalah 

ukuran "waktu" dan bukan ukuran jumlah atau volume pekerjaan yang 

tercapai. Oleh karena itu, digunakan duration days sebagai salah satu 

variabel dalam rumusan performance intensity, dimana duration days adalah 

volume pekerjaan tertentu untuk menyelesaikan 1 durasi pada suatu 

aktivitas.  Variabel work days atau work performance digunakan sebagai 

pembilang dalam formula performance intensity.Adapun untuk variabel 

penyebutnya, didapatkan waktu proyek (duration days/time consumption). 

Untuk menggambarkan secara lebih jelas tentang metode performance 

intensity dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

• DURATION DAYS

• WORK 

PERFORMANCE

• TIME 

CONSUMPTION

INDIKATOR

• PLANNED 

PERFORMANCE 

INTENSITY (PPI)

• ACTUAL 

PERFORMANCE 

INTENSITY (API)

• CRUISE CONTROL 

SETTING (CCS)

VARIABEL • WAKTU 

PROYEK PER 

PERIODE

• WAKTU 

PROYEK  

KESELURUH-

AN

• WAKTU 

PENYELESAI-

AN PROYEK

STATUS 

WAKTU 

PROYEK

 
Gambar 1. Indikator, variabel, dan status waktu proyek metode 

performance intensity (Woolf, 2007). 
Seperti yang tampak pada gambar 1 di atas, maka dapat diuraikan 

mengenai indikator, variabel dan status waktu proyek sebagai berikut: 
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1. Duration Days 

Duration days pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan durasi 

aktivitas, namun ada sedikit perbedaan, yaitu duration days memiliki nilai. 

Pemberian nilai dari duration days ini ditentukan oleh penyelesaian dari 

volume pekerjaannya. Duration days adalah pencapaian volume kerja 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan durasi aktivitas proyek sebesar 

satu hari, seperti dicontohkan pada tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1. Duration days rencana proyek 

Aktivitas Durasi  (hari) 
Tanggal Proyek 

1 2 3 4 

A 3 1 1 1  

B 2 1 1   

 
Pada tabel 1 di atas, aktivitas A memiliki durasi sebesar 3 (tiga) hari 

dan aktivitas B sebesar 2 (dua) hari. Hal ini sesuai dengan durasi yang 

dimiliki masing–masing aktivitas. Namun demikian, nilai 1 duration days 

pada aktivitas A dan B adalah berbeda dengan penghitungan sebagai 

berikut: 

a. Satu (1) duration days aktivitas A = 100% dibagi 3 hari = 33,33%  
b. Satu (1) duration days aktivitas B = 100% dibagi 2 hari = 50% 

Jadi, apabila aktivitas A sudah menyelesaikan volume pekerjaan 

sebesar 33,33%, maka aktivitas A dianggap telah menyelesaikan 1 

duration days, sedangkan aktivitas B baru akan dianggap menyelesaikan 

1 duration days apabila telah menyelesaikan volume pekerjaan sebesar 

50%.  

Pemberian duration days pada tahap perencanaan proyek dilakukan 

dengan memberi nilai 1 (satu) pada setiap hari kerja suatu aktivitas, 

sedangkan pemberian duration days pada tahap aktual proyek dilakukan 

berdasarkan monitoring di lapangan. Berikut ini diberikan contoh untuk 

pemberian duration days pada aktual proyek dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini. 
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Tabel 2. Duration days aktual proyek 

Aktivitas 
Durasi 
(hari) 

Tanggal proyek 
Status 

1 2 3 4 

A 2 0    40% 

B 4 2    60% 

 
Pada tabel 2 di atas, keadaan aktual proyek di lapangan 

menunjukkan bahwa aktivitas A telah menyelesaikan sebesar 40% dari 

volume total aktivitas A sedangkan aktivitas B telah menyelesaikan 60% 

dari volume total aktivitas B. Pada aktivitas A dituliskan 0 dikarenakan 

tidak mencapai volume yang diperlukan untuk mencapai  1 duration days 

= 50%. Pada aktivitas B dituliskan 2 dikarenakan telah mencapai 

volume yang diperlukan untuk mencapai  2 duration days (50%) , dimana 

1 duration days aktivitas B = 25%. 

2. Work Performance 

Work performance adalah variabel pembilang pada rumus dasar 

perhitungan performance intensity. Work performance adalah kumpulan atau 

jumlah dari duration days seluruh aktivitas dalam suatu periode tertentu. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Work performance proyek 

Aktivitas Durasi 
Periode Ke- 

Status 
1 2 3 4 

A 2 0 1 1  100% 

B 3 1 1 0  66,66% 

C 4 1 1 1  75% 

D 4 1 0 2  75% 

Work performance 3 3 4   

 
Pada tabel 3 di atas, terdapat angka 3 (tiga) pada periode ke-1, 

angka  3 (tiga) pada periode ke-2 dan angka 4 (empat) pada periode ke-

3, yang diperoleh dari penjumlahan duration days dan dinamakan work 

performance. 
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3. Time Consumption 

Time consumption adalah variabel penyebut pada rumus dasar 

perhitungan performance intensity. Time consumption adalah waktu yang 

digunakan dalam suatu periode tertentu, seperti dicontohkan pada tabel 

4 dibawah ini. 

Tabel 4. Time consumption proyek 

Aktivitas Durasi 

Periode ke-1 

Status Hari ke- 

1 2 3 4 

A 2 0 1 1  100% 

B 3 1 1 0  66.66% 

C 4 1 1 1  75% 

D 3 1 0 2  100% 

 
Pada tabel 4 di atas, ditunjukkan time consumption adalah hari ke-1 

sampai dengan hari ke-4, sehingga time consumption pada periode ke-1 

tersebut adalah 4 hari. 

4. Rumusan Metode Performance Intensity 

Santoso dan Prasetyo (2013), menyatakan bahwa dalam metode 

performance intensity ada beberapa rumus yang digunakan untuk 

mengetahui status proyek, apakah lebih cepat, tepat waktu maupun 

terlambat. Rumus-rumus tersebut adalah sebagai berikut ini: 

a. Planned Performance Intensity (PPI)  

Planned performance intensity adalah performance intensity yang didapat 

per satuan waktu berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai rencana 

awal. Untuk menghitung PPI diperoleh dengan rumus berikut:  

PPI  =  

b. Actual Performance Intensity (API) 

Actual performance intensity adalah performance intensity yang dihitung  

berdasarkan jadwal aktual dan progress sebenarnya melalui pengamatan 
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di lapangan. Untuk menghitung API diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut:  

API =   

c. Catch-up Performance Intensity (CPI) 

Catch-up performance intensity adalah perhitungan untuk mengetahui 

performance intensity yang harus dicapai pada periode berikutnya. Untuk 

menghitung CPI dapat dihitung dengan rumus berikut: 

CPI =   

d. Cruise Control Setting (CCS) 

Cruise control setting adalah rata–rata dari PPI dari awal proyek hingga 

selesai. Digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari PPI yang harus 

diraih tiap waktunya. CCS dihitung dengan rumus berikut ini: 

CCS =  

e. Cruise Control Period (CCP) 

Cruise control period  adalah rata–rata PPI dari awal proyek hingga 

periode saat ini. Digunakan untuk mengetahui status waktu proyek 

sampai pada periode yang dihitung sampai akhir periode saat ini. CCP 

dihitung dengan rumus berikut ini:  

CCP =  

5. Analisis Kinerja Waktu dari Perhitungan Performance Intensity 

Woolf (2007) menyatakan bahwa ada beberapa status waktu 

proyek dalam perhitungan menggunakan performance intensity, yaitu: 
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a. Status Waktu Proyek per Periode. 

Status waktu proyek per periode dapat diketahui dengan 

membandingkan antara PPI dengan API. Dengan melakukan 

perbandingan tersebut, maka dapat diketahui apakah kinerja waktu 

proyek pada periode tersebut lebih cepat, atau sama, maupun lebih 

lambat dari jadwal yang direncanakan. Kinerja waktu proyek per 

periode dapat dijelaskan sesuai kondisi sebagai berikut: 

1) Actual Performance Intensity (API)<Planned Performance Intensity (PPI) 

Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada periode 

tersebut lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. 

2) Actual Performance Intensity (API)=Planned Performance Intensity (PPI) 

Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada periode 

tersebut sama dengan jadwal yang direncanakan. 

3) Actual Performance Intensity (API)>Planned Performance Intensity (PPI) 

Kondisi ini berarti menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada 

periode tersebut lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. 

b. Status Waktu Proyek Secara Keseluruhan 

Status waktu pada proyek secara keseluruhan dapat diketahui 

dengan membandingkan antara API komulatif rata-rata dari periode 

awal sampai dengan periode yang dihitung dengan CCP yang 

direncanakan untuk dicapai pada periode tersebut. Dengan 

perbandingan tersebut dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek 

secara keseluruhan sampai pada periode tersebut lebih cepat, atau sama, 

maupun lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Dengan 

mengetahui kinerja waktu proyek secara keseluruhan, maka dapat 

diambil langkah–langkah yang diperlukan untuk mempertahankan laju 

proyek sesuai dengan jadwal rencana. Kinerja waktu proyek secara 

keseluruhan dapat dijelaskan sesuai kondisi sebagai berikut: 
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1) Actual Performance Intensity (API) Komulatif < Cruise Control Period 

(CCP) 

Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai 

dari awal sampai dengan periode tersebut lebih lambat dari pencapaian 

yang direncanakan sampai dengan periode tersebut. 

2) Actual Performance Intensity (API) Komulatif = Cruise Control Period 

(CCP) 

Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai 

dari awal sampai dengan periode tersebut sesuai dengan pencapaian 

yang direncanakan sampai dengan periode tersebut. 

3) Actual Performance Intensity (API) Komulatif > Cruise Control Period 

(CCP) 

Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai 

dari awal sampai dengan periode tersebut lebih cepat dari pencapaian 

yang direncanakan sampai dengan periode tersebut. 

c. Prediksi Selesainya Proyek 

Dengan mengetahui API komulatif rata-rata sampai dengan 

periode tertentu, maka tanggal selesai proyek secara aktual dapat 

diprediksi. Caranya adalah dengan membagi sisa total duration days 

aktual dengan API komulatif rata-rata pada periode pengamatan. 

Berikut ini untuk mengetahui jumlah hari yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyek dan tanggal selesainya proyek dapat dihitung 

dengan rumus di bawah ini: 

Prediksi Hari Untuk Selesai =  

 
 

 
 

 

 

Prediksi Tanggal Selesai  =  Tanggal Akhir Periode + Hari untuk Selesai 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Status Waktu Proyek Per Periode 

Berikut disajikan perencanaan (planning) proyek Pembangunan 

Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban, yang terdiri dari 

uraian pekerjaan beserta durasi, start dan finish pengerjaan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Planning Proyek Pembangunan Puskesmas Prambonwetan 
Kecamatan Rengel Tuban. 

No Uraian Pekerjaan Durasi Start Finish 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
B 
1 
C 
1 
2 
D 
1 
2 

PEMBANGUNAN GEDUNG 
Pekerjaan persiapan 
Pekerjaan tanah 
Pekerjaan pondasi 
Pasangan dan plesteran 
Pekerjaan beton 
Kusen dan kunci 
Pekerjaan atap 
Pekerjaan plafon 
Pengecatan 
Lantai dan penutup dinding 
Sanitasi 
Saluran 
Elektrikal 
Lain-lain 
BAK PENAMPUNG AIR 
Bak penampung air 
PEKERJAAN PAGAR 
Halaman 
Pagar depan 
JEMBATAN MASUK 2 UNIT 
Tanah dan urugan 
Pondasi 
Beton 
Pipa besi dan Lain-lain 

 

 
24 
28 
42 
63 
84 
35 
49 
28 
36 
35 
35 
28 
36 
28 

 
 7 

 
154 
36 

 
84 
84 
98 
8 

 
22/06 
02/07 
16/07 
27/08 
23/07 
05/11 
24/09 
29/10 
12/11 
15/10 
15/10 
29/10 
12/11 
12/11 
 
29/10 
 
02/07 
12/11 
 
20/08 
03/09 
03/09 
10/12 

 
15/07 
29/07 
26/08 
28/10 
14/10 
09/12 
11/11 
25/11 
18/12 
18/11 
18/11 
25/11 
18/12 
09/12 
 
04/11 
 
02/12 
18/12 
 
11/11 
25/11 
09/12 
18/12 
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Berdasarkan atas data yang diperoleh  pada Proyek Pembangunan 

Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten 

Tuban Provinsi Jawa Timur di atas, kemudian dilakukan monitoring 

dan analisis setiap periodenya, maka didapatkan hasil analisis duration 

days yang bisa dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Duration Days Rencana dan Aktual Proyek Pembangunan 
Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten 
Tuban. 

Periode Ke- Hari Ke- 
Duration Days 

Rencana Aktual 

1 17 41 14 

2 31 55 41 

3 45 58 69 

4 59 68 74 

5 73 73 93 

6 87 84 101 

7 101 87 100 

8 115 88 103 

9 129 97 101 

10 143 109 97 

11 157 114 93 

12 171 98 81 

13 180 54 55 

Pada tabel 6  ditunjukkan bahwa waktu pelaksanaan proyek yang 

menjadi obyek penelitian terjadwal dalam 13 (tiga belas) periode dalam 

jumlah hari sebanyak180 hari kelender kerja dan  durasi ini dinamakan 

work day atau time consumption. Pada tabel tersebut tampak pada tiap 

periode, terdistribusi besarnya nilai indikator duration days pada rencana 

proyek dan aktual proyek. Nilai  dari kumpulan (penjumlahan) duration 

days dinamakan  work performance dan nilainya dapat dihitung sebagai 

berikut ini: 
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Work Performance = Penjumlahan duration days rencana proyek 

= 41+55+58+68+73+84+83+88+97+109+114+98+54 

                        = 1.022 

Atau: 

Work Performance = Penjumlahan duration days aktual proyek 

                               = 

14+41+69+74+93+101+100+103+101+97+93+81+55 

                               = 1.022 

Berdasarkan perhitungan seperti diperlihatkan di atas, maka pada 

proyek yang menjadi obyek penelitian dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai indikator work performance pada proyek tersebut adalah 1.022.  

Setiadi (2013) menjelaskan bahwa duration days adalah banyaknya 

hasil pelaksanaan kerja yang dibutuhkan untuk mengurangi durasi dari 

aktivitas tersebut sebesar satu hari. Banyaknya duration days yang dimiliki 

oleh satu aktivitas tergantung pada durasi perencanaan awal yang telah 

ditentukan pada barchart rencana. Pada Tabel 6 di atas diperlihatkan 

duration days rencana proyek yang harus dicapai pada setiap periodenya 

dan duration days aktual yang telah dicapai pada setiap periode,  mulai 

dari periode ke-1 sampai dengan periode ke-13. Pada proyek yang 

menjadi obyek penelitian, maka dapat diketahui bahwa nilai duration days 

tertinggi =114 terdapat pada periode ke-11 (hari ke-157) untuk rencana 

proyek dan nilai duration days tertinggi = 103 pada periode ke-8 (hari ke-

115) untuk aktual pelaksanaan proyek. Perolehan data tersebut sesuai 

dengan pencatatan hasil dari observasi di lapangan/proyek, mencakup 

seluruh kegiatan pekerjaan yang tercantum pada barchart proyek dengan 

bobot total 100%. Monitoring dilakukan setiap hari pada jam istirahat 

siang, yaitu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. Dalam monitoring 

tersebut juga dilakukan pengukuran dan pencatatan hasil volume 

pekerjaan yang telah terpasang di lapangan. Untuk mendapatkan 

perolehan data seperti yang ditampilkan pada tabel 6 tersebut di atas, 

maka dicontohkan perhitungan pada periode ke-7 (hari ke-101) seperti 

disajikan pada tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7. Proses pencatatan Duration days rencana dan aktual pada 
periode ke-7 (hari ke-101). 

No Pekerjaan 
Pencapaian (%) Nilai 1 

Duration 
days (%) 

Duration 
days 

rencana 

Duration 
days 

aktual 
Rencana Aktual 

1 Pasangan 
dan 
plesteran 

 16,39  16,39   1,59      10      10 

2 Beton  20,03  20,03   1,19      17      17 

3 Atap    8,30    8,30   2,04        4        4 

4 Halaman  12,46  15,20   0,65      19      23 

5 Pondasi 
jembatan 

 14,93  22,39   1,19      13      19 

6 Beton 
Jembatan 

 24,72  24,72   1,02      24      24 

7 Tanah dan 
urug 
jembatan 

    3,00   1,19         3 

Total duration days periode ke-7       87    100 

Pada tabel 7 diperlihatkan pada periode ke-7 direncanakan akan 

melaksanakan pekerjaan pasangan dan plesteran, beton, atap, halaman, 

pondasi jembatan, dan beton jembatan dengan masing-masing bobot  

pekerjaan sesuai dengan tiap aktifitas pekerjaan yang direncanakan. 

Untuk mendapatkan data duration days seperti yang ditampilkan pada 

Tabel 7 untuk rencana pekerjaan beton, maka dicontohkan perhitungan 

duration days-nya adalah seperti di bawah ini: 

Duration days beton = 

=    
   =   17   

Adapun untuk menghitung 1 nilai duration days adalah dengan 

mengetahui rencana awal dan berakhirnya suatu pekerjaan seperti yang 

dicontohkan pada pekerjaan atap sebagai berikut ini: 
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Duration days pekerjaan atap=   

 =  = 2.04 % 
 

Berdasarkan atas perhitungan tersebut, maka untuk mendapatkan 

1 nilai duration days pada pekerjaan atap harus telah menyelesaikan 

pekerjaan tersebut sebesar 2.04%. 

Suryaputra dan Sutanto (2012) menerangkan bahwa performance 

intensity adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui laju 

pekerjaan proyek. Indikator dari performance intensity adalah duration days 

dan work days/time consumption. Duration days adalah besarnya pencapaian 

kerja untuk mengurangi durasi dari aktivitas tersebut sebesar satu hari, 

sedangkan work days time consumption adalah hari yang direncanakan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kalender proyek. 

Berdasarkan atas perolehan nilai duration days pada tabel 7  di atas, maka 

analisis dapat dilanjutkan untuk mendapakan variabel PPI dan API. 

Variabel PPI adalah performance intensity yang didapat per satuan waktu 

berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai rencana awal dan variabel 

API  adalah performance intensity yang dihitung berdasarkan jadwal aktual 

dan progress sebenarnya melalui pengamatan di lapangan. Variabel ini 

dapat menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu 

proyek per periodenya, yaitu dapat menyatakan seberapa cepat kinerja 

waktu aktual melebihi kinerja waktu yang direncanakan ataupun 

sebaliknya, seperti ditunjukkan pada tabel  8 berikut ini. 

Tabel 8. Kinerja Waktu Proyek Per Periode pada Proyek 
Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel 
Tuban. 

Periode Hari Ke- PPI API Penyimpangan (%) Performace 

1 17 2.41 0.82 -65.85 Lebih Lambat 

2 31 3.93 2.93 -25.45 Lebih Lambat 

3 45 4.14 4.93 18.97 Lebih Cepat 

4 59 4.86 5.29 8.82 Lebih Cepat 
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5 73 5.21 6.64 27.40 Lebih Cepat 

6 87 6.00 7.21 20.24 Lebih Cepat 

7 101 5.93 7.14 20.48 Lebih Cepat 

8 115 6.29 7.36 17.05 Lebih Cepat 

9 129 6.93 7.21 4.12 Lebih Cepat 

10 143 7.79 6.93 -11.01 Lebih Lambat 

11 157 8.14 6.64 -18.42 Lebih Lambat 

12 171 7.00 5.79 -17.35 Lebih Lambat 

13 180 6.00 6.11 1.85 Lebih Cepat 

  
Dengan data pengamatan dan observasi di lapangan, maka pada 

perhitungan data seperti yang ditampilkan pada tabel 8 di atas, 

diperoleh besarnya nilai PPI dan API yang dapat menunjukkan status 

proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek per periode, yaitu 

apakah dalam pelaksanaan pekerjaan telah tejadi ketertinggalan, tepat 

sesuai jadwal atau bahkan justru melampaui jadwal (lebih cepat). Untuk 

mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada tabel 

tersebut, maka dicontohkan pada periode ke-10 (hari ke-143) untuk 

mendapatkan nilai variabel PPI, API dan penyimpangannya adalah 

sebagai berikut ini: 

PPI   =    =     

   =   7.79 
 

API  =  =    

   =  6.93 
 

      Penyimpangan =  – 100% 

   =   – 100% 
   = - 11.01 % 
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Pada tabel 8  diperlihatkan seberapa besar penyimpangan yang 

terjadi per periodenya, penyimpangan yang ditandai dengan tanda 

negatif/minus menunjukkan PPI lebih besar dari API dan pe-

nyimpangan yang ditandai dengan angka positif menunjukan bahwa 

API lebih besar dari pada PPI. Adapun penyimpangan negatif terbesar 

melebihi angka 50% ke atas  terdapat pada periode ke-1 paling tinggi, 

disusul penyimpangan negatif sekitar  25%  pada periode ke-2, 

kemudian penyimpangan negatif berkisar 10-20% terdapat pada 

periode  ke-10, ke-11, dan ke-12. Pada penyimpangan yang negatif ini, 

mengindikasikan terjadi keterlambatan jadwal terdapat di 5 (lima) 

periode tersebut. Pada penyimpangan yang  positif, yang 

mengindikasikan mengalami percepatan jadwal terdapat di 8 (delapan) 

periode, yaitu terdiri periode ke-5, ke-6, dan ke-7 (penyimpangan 

positifnya melebihi 20%), periode ke-3 dan ke-8 (penyimpangan 

positifnya 10-20%), dan terakhir periode ke-4, ke-9, dan ke-13 

(penyimpangannya positif di bawah 10%). 

Dengan melakukan perbandingan atas perolehan nilai variabel PPI 

dan API yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui 

apakah kinerja waktu proyek pada periode tersebut lebih cepat atau 

sama maupun terlambat dari yang dijadwalkan. Berkaitan dengan nilai 

yang didapatkan pada penelitian ini, maka Setiadi (2013) memberikan 

pedoman bahwa: 

1. PPI>API artinya proyek berjalan lebih lambat dari rencana 
2. PPI<API artinya proyek berjalan lebih cepat dari rencana 
3. PPI=API artinya proyek berjalan sesuai dengan rencana  

Untuk lebih mudah dipahami dan menarik terhadap perbandingan 

nilai-nilai variabel PPI dan API, maka kedua variabel tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk grafik seperti diperlihatkan pada gambar 2 

berikut ini. 
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Gambar 2. Kinerja Waktu Proyek Per Periode pada Proyek 
Pembangunan Gedung Puskesmas  Prambonwetan Kecamatan 
Rengel Tuban. 

Pada gambar 2 di atas, ditampilkan grafik diagram balok yang 

mewakili nilai variabel PPI dan API yang dapat menunjukkan status 

proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek per periode. Pada 

awal dimulainya proyek yaitu pada periode ke-1 dan periode ke-2 

mengalami keterlambatan yang sangat signifikan. Hal ini diindikasikan 

dengan variabel API yang ditandai dengan balok merah menempati 

posisi lebih rendah dibandingkan dengan variabel PPI yang ditandai 

dengan balok biru (perbandingan yang sangat mencolok diukur dari 

ketinggian diagram balok). Keterlambatan terjadi selain dikarenakan 

kurangnya persiapan oleh pihak kontraktor, pengiriman material sering 

terlambat karena letak proyek juga jauh dari jangkauan pusat kota. Hal 

yang sama pada periode ke-10, ke-11, dan ke-12 juga mengalami 

kemunduran/keterlambatan jadwal. Hal ini dikarenakan ada 

komponen material finishing yang dipesan ke pihak lain mengalami 

penundaan pengiriman ke lokasi proyek.  

Pada pertengahan berjalannya proyek tepatnya pada periode ke-3 

sampai dengan periode ke-9 dan pada periode ke-13, kinerja proyek  

mengalami kemajuan atau lebih cepat dari yang direncanakan. Hal ini 

diindikasikan dengan nilai variabel API yang ditandai dengan balok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PPI 2,4 3,9 4,1 4,8 5,2 6,0 5,9 6,2 6,9 7,7 8,1 7,0 6,0

API 0,8 2,9 4,9 5,2 6,6 7,2 7,1 7,3 7,2 6,9 6,6 5,7 6,1
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merah lebih tinggi dari pada nilai variabel PPI yang ditandai dengan 

balok biru. Kondisi ini terkait upaya dari pihak kontraktor untuk 

mengejar keterlambatan di awal mulainya proyek dengan cara 

menambah/mengatur distribusi tenaga kerja dan manajemen material 

yang ready stock agar proyek berjalan sesuai dengan rencana awal. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja waktu proyek per 

periode yang ditampilkan pada grafik Gambar 2, maka diperoleh 

sebagai berikut: 

1. PPI>API artinya proyek berjalan lebih lambat dari rencana, terdapat 
pada periode ke-1, ke-2, ke-10, ke-11, dan ke-12. 

2. PPI<API artinya proyek berjalan lebih cepat dari rencana, terdapat 
pada periode ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. 

3. PPI=API artinya proyek berjalan sesuai dengan rencana, terdapat 
pada periode ke-13. 

 
2. Status Waktu Proyek Secara Keseluruhan 

Husen (2011) menyatakan bahwa dalam konteks penjadwalan 

terdapat dua perbedaan, yaitu waktu (time) dan kurun waktu (duration). 

Bila waktu menyatakan pagi/siang/malam, sedangkan kurun waktu 

menunjukan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu 

kegiatan.Waktu akan berimplikasi terhadap kinerja biaya, sekaligus 

kinerja proyek secara keseluruhan. Lebih lanjut, Barry et al. (1998) 

menjelaskan bahwa standar kinerja waktu ditentukan dengan merujuk 

seluruh tahapan kegiatan proyek beserta durasi dan penggunaan 

sumber daya. Dasar yang dipakai pada sistem manajemen waktu adalah 

perencanaan operasional pengerjaan proyek dan penjadwalan  yang 

selaras dengan durasi proyek yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, 

maka indikator kinerja waktu untuk mengetahui status waktu proyek 

secara keseluruhan adalah berdasarkan perhitungan atas nilia-nilai 

variabel Cruise Control Period (CCP) dan Actual Performance Intensity (API) 

komulatif. Dengan perbandingan atas nilai yang diperoleh atas kedua 

variabel tersebut dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek secara 
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keseluruhan pada periode pengamatan berjalan lebih cepat dari rencana 

jadwal, atau sama dengan rencana jadwal, maupun lebih lambat dari 

jadwal yang direncanakan. Dengan mengetahui kinerja waktu proyek 

secara keseluruhan, maka dapat diambil langkah–langkah yang 

diperlukan untuk mempertahankan laju proyek sesuai dengan jadwal 

rencana atau mempercepat laju proyek karena dari pantauan saat 

pelaporan mengalami keterlambatan jadwal dari rencana. Dengan 

demikian, hasil evaluasi ini juga dapat sebagai early warning dalam 

pelaksanaan proyek dalam rangka memantau laju proyek. Pada 

penelitian ini, nilai variabel Cruise Control Period (CCP) dan Actual 

Performance Intensity (API) komulatif dapat dilihat pada tabel 9 berikut 

ini. 

Tabel 9. Kinerja Waktu Proyek Secara Keseluruhan pada Proyek 
Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel 
Tuban. 

Periode 
Ke- 

Hari 
Ke- 

CCP 
API 
Komulatif 

Penyimpangan 
(%) 

Performance 

1 17 2.41 0.82 -65.85 
Lebih 

Lambat 

2 31 3.10 1.77 -42.71 
Lebih 

Lambat 

3 45 3.42 2.76 -19.48 
Lebih 

Lambat 

4 59 3.76 3.36 -10.81 
Lebih 

Lambat 

5 73 4.04 3.99 -1.36 
Lebih 

Lambat 

6 87 4.36 4.51 3.43 Lebih Cepat 

7 101 4.57 4.87 6.49 Lebih Cepat 

8 115 4.78 5.17 8.18 Lebih Cepat 

9 129 5.02 5.40 7.57 Lebih Cepat 

10 143 5.29 5.55 4.89 Lebih Cepat 

11 157 5.54 5.64 1.84 Lebih Cepat 

12 171 5.66 5.65 -0.10 
Lebih 

Lambat 

13 180 5.68 5.68 0 Tepat Jadwal 



68 | Sugiyanto 

 

Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan 

pada tabel 9  tersebut di atas, maka dicontohkan pada periode ke-6 (hari 

ke-87) untuk perhitungan nilai variabel CCP, API komulatif dan 

penyimpangannya adalah sebagai berikut ini: 

CCP  =  

 =  =  4.36 
 

API Komulatif  =  

 =  =  4.51 
 

Penyimpangan (%) =  – 100% 

 =  – 100% = 3.43% 
  

Berdasarkan pencapaian atas variabel CCP dan API Komulatif 

pada tabel 9 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa perjalanan proyek 

mengalami keterlambatan dari rencana jadwal, mulai dari periode ke-1  

(hari ke-17) sampai periode ke-5 (hari ke-73). Terjadinya keterlambatan 

paling besar dan paling signifikan terjadi pada periode ke-1 (hari ke-17) 

dengan penyimpangannya mencapai 65.85% dari rencana awal. Dengan 

terjadi penyimpangan yang begitu besar pada periode tersebut benar-

benar sangat menghawatirkan, khususnya bagi kontraktor harus 

meningkatan kinerja untuk bisa mengejar ketertinggalan yang sangat 

jauh. Kemudian dilakukan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja proyek 

tersebut,  sehingga periode-periode berikutnya penyimpangan angka 

negatif semakin mengecil dan menurun, tepatnya pada periode ke-5 

(hari ke-73) besarnya penyimpangan angka negatif hanya mencapai 

1.36%. Selanjutnya pada periode ke-6 (hari ke-87) penyimpangan sudah 

mulai menunjukkan angka positif, itu artinya proyek berjalan lebih 



Sugiyanto | 69  

cepat dari waktu yang direncanakan. Begitu juga dengan periode-

periode seterusnya hingga periode ke-11 (hari ke-157), laju proyek 

mempunyai penyimpangan angka yang positif. Pada menjelang 

mendekati batas waktu akhir proyek pada periode ke-13 (hari ke-176), 

proyek selesai  mencapai target waktu yang direncanakan yang 

diindikasikan dari perolehan nilai yang sama pada variabel CCP = API 

Komulatif. Dengan demikian, meski dalam perjalanannya ada masa 

keterlambatan dari rencana waktu pengerjaan, namun pada hasil 

akhirnya proyek selesai dengan tepat waktu. Interpretasi atas perolehan 

nilai-nilai yang diperoleh pada variabel CCP dan API komulatif seperti 

yang disajikan pada Tabel 9 di atas, maka selaras juga dengan apa yang 

jelaskan Setiadi (2013)  sebagai berikut ini: 

1. CCP>API komulatif, artinya kinerja waktu proyek secara 
keseluruhan, lebih lambat dari pencapaian yang direncanakan 
(schedule overrun). 

2. CCP< API komulatif, artinya kinerja waktu proyek secara 
keseluruhan, lebih cepat dari pencapaian yang direncanakan (schedule 
underrun). 

3. CCP=API komulatif, artinya kinerja waktu proyek secara 
keseluruhan, sesuai dengan pencapaian yang direncanakan (schedule 
on time). 

Berdasarkan atas perolehan nilai-nilai variabel CCP dan API 

komulatif yang didapatkan pada penelitian ini, maka dapat ditunjukkan 

kinerja waktu proyek secara keseluruhan menggunakan Kurva S, seperti 

terlihat di bawah ini. 
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Gambar 3. Kinerja Waktu Secara Keseluruhan pada Proyek 

Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamantan 

Rengel Tuban. 

Pada gambar 3 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel CCP dan 

API komulatif ini menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan 

kinerja waktu proyek secara keseluruhan. Pada awal dimulainya proyek 

yaitu pada periode ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 mengalami 

keterlambatan dari rencana awal. Hal ini diindikasikan dengan variabel 

API komulatif yang ditandai dengan garis merah berjalan lebih rendah 

dari pada variabel CCP yang ditandai dengan garis biru. Adapun di 

pertengahan pengerjaan proyek tepatnya periode ke-6 sampai dengan 

periode ke-11 laju proyek lebih cepat dari rencana awal. Hal ini juga 

diindikasikan dengan variabel API komulatif yang ditandai dengan garis 

merah berjalan lebih tinggi dari pada variabel CCP yang ditandai dengan 

garis biru. Pada periode ke-12 terjadi sedikit penurunan namun pada 

akhirnya proyek selesai sesuai dengan yang direncanakan dan 

diharapkan dengan diindikasikan nilai angka variabel API komulatif = 

CCP. 

Dengan pencapaian nilai indikator dan variabel yang telah 

didapatkan dalam pelaksanaan penelitian ini, kemudian dianalisa 

menggunakan metode performance intensity, maka pelaksanaan proyek 

dapat dikatakan baik, meski mengalami keterlambatan jadwal pada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CCP 2,41 3,10 3,42 3,76 4,04 4,36 4,57 4,78 5,02 5,29 5,54 5,66 5,68
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pelaksanaannya tetapi hasil akhirnya tetap memenuhi jadwal tepat 

waktu penyelesaian proyek. Dengan demikian, manfaat penerapan  

sistem pengendalian waktu dengan metode performance intensity pada 

proyek yang diteliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Momentum management dapat memberikan early warning atau 
peringatan dini agar dapat mengambil tindakan lebih dini sebelum 
proyek lebih jauh terlambat. 

2. Bagi kontraktor dan pemasok, dapat dipakai sebagai alat 
pemantauan, pengendalian kinerja waktu atau jadwal internal. 

3. Bagi pemilik proyek, dapat dipakai untuk meyakini bahwa sistem 
pemantauan dan pengendalian internal yang digunakan kontraktor 
dapat diandalkan (recommended), sehingga diperoleh data dan 
informasi yang terpercaya dan obyektif untuk bahan keputusan. 

 
3. Perkiraan Waktu Penyelesaian Proyek  

Berdasarkan data yang diperoleh  pada Proyek Pembangunan 

Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel  Tuban, 

prediksi durasi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada 

periode ke-3 sampai dengan periode ke-11 dengan durasi rencana 180 

hari dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10. Prediksi Durasi Selesai Proyek Periode Ke-3 sampai Periode 
Ke-11. 

Periode 
Ke- 

Hari Ke- 
Prediksi Hari 
Untuk Selesai 

Prediksi Durasi Total 
(Hari) 

3 45 158 203 

4 59 144 203 

5 73 128 201 

6 87 110 197 

7 101 93 194 

8 115 75 190 

9 129 57 186 

10 143 40 183 

11 157 23 180 
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Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan 

pada tabel 10  tersebut di atas, maka dicontohkan pada periode ke-5 

(hari ke-73) adalah dengan perhitungan sebagai berikut ini: 

Prediksi Hari Untuk Selesai =  

=  =  128 Hari 
Berdasarkan atas hasil perhitungan di atas, maka prediksi waktu 

yang dibutuhkan adalah 128 hari untuk menyelesaikan proyek pada saat 

pelaporan pada periode ke-5 (hari ke-73). Adapun untuk menghitung 

prediksi durasi total pada periode ke-5 tersebut adalah sebagai berikut 

ini: 

Prediksi Durasi Total = Hari terakhir periode saat ini +  Prediksi 

hari untuk selesai = 73 + 128 = 201 hari 

Dengan demikian, sesuai dengan posisi saat pelaporan pada 

periode ke-5 (hari ke-73) dan dibutuhkan 128 hari untuk menyelesaikan 

pekerjaan proyek, maka dapat diprediksi untuk selesainya proyek dapat 

dihitung durasi total adalah 201 hari. 

Pada tabel 10 tersebut dapat dijelaskan bahwa prediksi tanggal 

selesai proyek pada periode ke-3 sampai dengan periode ke-11 dari 

dengan cara menjumlahkan prediksi durasi hari yang dibutuhkan 

dengan durasi hari yang telah dilewati. Pada periode ke-3 durasi yang 

sudah dilewati adalah 45 (empat puluh lima) hari, sedang duration days 

aktual yang masih tersisa adalah 898 (delapan ratus sembilan puluh 

delapan), dan API komulatif rata-ratanya adalah 5.68, jadi prediksi 

durasi yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 158 

(seratus lima puluh delapan) hari, atau total durasi yang harus ditempuh 

dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek adalah 203 (dua 

ratus tiga) hari, padahal waktu yang direncanakan adalah 180 (seratus 

delapan puluh) hari. Dengan demikian, sudah jelas kinerja proyek pada 

saat pelaporan periode ke-3 tersebut mengalami keterlambatan selama 
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23 (dua puluh tiga) hari. Sebaliknya, pada periode ke-11 durasi yang 

sudah dilewati adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) hari, duration days 

aktual yang masih tersisa adalah 136 (seratus tiga puluh enam), jadi 

prediksi durasi yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 

adalah 23 (dua puluh tiga) hari, atau total durasi yang harus ditempuh 

dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek adalah 180 (seratus 

delapan puluh) hari. Dengan demikian, saat pelaporan pada periode ke-

11 ini kinerja proyek sudah berjalan sesuai rencana awal. 

Berdasarkan Santoso dan Prasetyo (2013) dinyatakan bahwa 

Performance intensity menawarkan perhitungan tentang momentum yang 

harus dipertahankan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana awal dan 

juga mampu memperkirakan tanggal selesainya proyek. Kehilangan 

momentum aktivitas merupakan sinyal awal terjadinya masalah pada 

proyek yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek secara 

keseluruhan. Agar lebih mudah untuk dipahami berkaitan dengan 

prediksi durasi total yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, 

maka disajikan dengan simulasi seperti dibawah ini. 

 
Gambar 4. Prediksi Durasi Selesai Proyek Periode Ke-3 Sampai 
Periode Ke-11. 
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Pada gambar 4 tersebut, diperlihatkan bahwa  metode performance 

intensity mampu mendeteksi keterlambatan lebih dini ditunjukkan 

dengan prediksi durasi hari yang dibutuhkan selalu lebih banyak dari 

yang direncakan. Dengan besaran nilai data yang mempunyai pola 

perubahan yang berubah secara perlahan semakin mendekati prediksi 

durasi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak periode pengamatan yang 

dilakukan, maka hasil perhitungan akan semakin akurat dalam 

menentukan prediksi hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

proyek. 

Untuk lebih mendukung kesesuaian apa yang telah diperoleh 

seperti yang ditampilkan pada gambar 4 di atas, maka analisis dapat 

dilanjutkan dengan perhitungan prediksi tanggal selesainya proyek yang 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Prediksi Tanggal Selesainya Proyek pada Periode Ke-3 
sampai Ke-11. 

Periode Ke- 
Prediksi Hari yang 

Dibutuhkan 
Prediksi Tanggal Selesainya 

Proyek 

3 158 10 Januari 2021 

4 144 10 Januari 2021 

5 128 08 Januari 2021 

6 110 04 Januari 2021 

7 93 01 Januari 2021 

8 75 28 Desember 2020 

9 57 24 Desember 2020 

10 40 21 Desember 2020 

11 23 18 Desember 2020 
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Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan 

pada tabel 11  tersebut, maka dicontohkan pada periode ke-11 (hari ke-

157) adalah sebagai berikut ini: 

Prediksi Tanggal Selesai = Tanggal Akhir Periode + Hari Untuk Selesai 
Prediksi Tanggal Selesai = 25 November 2020 + 23 Hari 
Prediksi Tanggal Selesai = 18 Desember 2020 

Berdasarkan atas perhitungan tanggal selesainya proyek di atas, 

maka pada tabel 11 tersebut ditunjukkan prediksi tanggal selesainya 

proyek sesuai dengan periode saat pelaporan. Pada periode ke-3 

diprediksi berakhir pada tanggal 10 Januari 2021 dengan cara 

menghitung hari pada prediksi durasi total yaitu sebesar 203 hari. Atau 

bisa juga dihitung dari tanggal akhir periode ke-3 yaitu tanggal 05 

Agustus 2020 ditambahkan jumlah prediksi sisa hari untuk selesainya 

proyek yakni sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) hari. Begitupun 

pada periode ke-11 dengan menghitung prediksi sisa hari untuk 

selesainya proyek yaitu 23 (dua puluh tiga) hari dari tanggal akhir 

periode ke-11 (25 November 2020). Bisa juga langsung menghitung 

dari tanggal dimulainya proyek ditambah prediksi durasi total pada 

periode ke-11 yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat 

diprediksi bahwa pada periode ke-11 tanggal berakhirnya proyek adalah 

tanggal 18 Desember 2020. Ini berarti semakin banyak data yang 

dianalisa dan dievaluasi, hasil analisa prediksi tanggal selesai proyek 

dengan metode performance intensity semakin mendekati ketepatannya. 

Dengan demikian, berdasarakan perhitungan prediksi tanggal 

selesainya proyek, maka tanggal selesainya proyek sesuai dengan jadwal 

yang direncanakan didapatkan pada saat pelaporan periode ke-11 (hari 

ke-57), yaitu pada tanggal 18 Desember 2020. Berdasarkan atas analisa 

dalam menggunakan performance intensity yang dihasilkan pada proyek 

yang menjadi obyek penelitian, maka diperoleh selain dapat menilai 

kinerja waktu  juga dapat memprediksi kebutuhan jumlah hari yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek pada saat 

pelaporan, dan dapat juga memprediksi tanggal selesainya proyek. Hal 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari metode performance 
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intensity dibandingkan dengan metode lain yang berkerja hanya berbasis 

waktu untuk dapat menilai kinerja proyek dan sekaligus dapat 

memprediksi tanggal selesainya proyek pada evaluasi saat periode 

pelaporan. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dari pelaksanaan pem-bangunan 

proyek tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan 

dengan topik yang diteliti, sebagai berikut: 

1. Perfomance intensity merupakan salah satu kunci penting di dalam 

momentum management. Dengan performance intensity dapat diketahui 

kecepatan kerja tiap periode, durasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek pada saat pelaporan serta dapat menentukan 

status proyek dan prediksi tanggal selesainya proyek. Hal inilah yang 

menjadi keunggulan metode performance intensity dibandingkan 

dengan metode yang lain. 

2. Dengan menggunakan metode performance intensity selama 13 periode 

atau selama 180 hari kalender kerja didapatkan hasil bahwa proyek 

ini pada awal periode yakni periode ke-1 sampai dengan periode ke-

5 mengalami keterlambatan  dari yang direncanakan, tetapi di 

pertengahan proyek berjalan lebih cepat dari jadwal dan dapat 

menyelesaikan proyek tepat jadwal pada mendekati batas akhir 

waktu proyek. 

3. Berdasarkan prediksi selesainya tanggal proyek pada periode ke-3, 

proyek diprediksi berakhir pada tanggal 06 januari 2021 dan 

dipastikan akan mengalami keterlambatan jadwal dari rencana 

berdasarkan posisi saat pelaporan tersebut. Kemudian berdasarkan  

pengamatan pada periode ke-11, proyek diprediksi akan selesai pada 

tanggal 18 Desember 2020 dan kinerja waktu proyek mencapai 

ketepatan jadwal sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan 

posisi saat pelaporan tersebut. 
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ANALISA BIAYA KERUGIAN KARENA MENGALAMI 

KONDISI KEMACETAN AKIBAT PERBAIKAN JALAN 

DITINJAU DARI WAKTU TUNDA PERJALANAN DAN 

KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 

KENDARAAN 

Oleh  

Sugiyanto dan Mohammad Ameer Aezet 

 

A. PENDAHULUAN 

Terjadinya tingkat pertumbuhan penduduk yang makin tinggi akan 

semakin menambah  tingkat kebutuhan akan banyaknya dan jenis 

kebutuhan transportasi yang harus tersedia. Hal ini dikarenakan 

transportasi merupakan sektor pendukung utama dalam setiap aktivitas 

manusia baik untuk kegiatan pekerjaan rutin dan nonrutin, kepentingan 

bisnis, penunjang pendidikan, aktifitas sosial dan kepentingan-

kepentingan lainnya. Oleh karena itu, transportasi sebagai prasarana 

pendukung utama tersebut, harus mendapatkan pelayanan yang baik 

sehingga diperoleh sistem pergerakan  yang  efektif  dan  efisien  bagi  

pengguna transportasi. Peningkatan sistem transportasi memerlukan 

penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi, mengingat  bahwa  

transportasi  timbul  karena  adanya  perpindahan manusia dan barang 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Pada era jaman sekarang ini, semakin maju peradaban manusia dan 

didukung oleh tingkat pendapatan per kapita yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun, menyebabkan kemampuan finansial untuk 

memiliki kendaraan sendiri sesuai kebutuhan operasionalnya menjadi 

semakin meningkat juga. Hal ini diindikasikan oleh meningkatnya 

kapisatas produksi pabrikan kendaraan bermotor baik jenis sepeda 

motor, kendaraan ringan dan kendaraan berat. Pada kondisi yang lain, 

tingkat pertumbuhan kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan tidak 
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diimbangi oleh adanya tingkat pertumbuhan jalan yang berimbang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan kendaraan lalu lintas di jalan. 

Hal yang menjadi kendala bagi setiap pengendara yang terlibat 

dalam transportasi adalah adanya kemacetan. Kemacetan adalah situasi 

tersendatnya atau terhentinya arus lalu lintas yang disebabkan 

terhambatnya mobilitas kendaraan. Masalah kemacetan lalu lintas 

nampaknya sudah menjadi semacam ciri khusus bagi kota-kota besar di 

negara berkembang, termasuk Indonesia (Tamin, 1992). Waktu-waktu 

rawan terjadinya kemacetan yaitu biasa terjadi adalah pada saat jam-jam 

sibuk seperti: saat jam berangkat sekolah, berangkat kerja, jam pulang 

kerja dan acara-acara tertentu. 

Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

perbandingan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak 

seimbang, jumlah kendaraan pribadi/angkutan yang terus meningkat, 

parkir liar, kurang maksimalnya penggunaan transportasi umum, 

adanya kecelakaan lalu lintas, adanya perbaikan atau pelebaran jalan 

serta adanya kegiatan keagamaan dan pernikahan di lokasi pinggir jalan 

raya. Disamping itu, pengguna jalan yang tidak tertib dalam berkendara 

pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kondisi kemacetan 

lalu lintas akan menjadi semakin parah. 

 Seiring berjalannya waktu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah 

yang cukup serius. Hal ini dikarenakan kemacetan dapat menimbulkan 

berbagai dampak negatif seperti pemborosan bahan bakar, 

pemborosan waktu, potensi terjadinya kecelakaan dan semakin 

menambah terjadinya polusi udara. Dengan terjadinya kemacetan, 

sebenarnya telah terjadi pengeluaran berlebih tanpa ada manfaat 

apapun dibanding situasi normal atau dalam istilah kasarnya membakar 

uang dengan percuma. Kita sebagai pengendara yang mengalami 

kondisi kemacetan hanya pasrah dan mengeluh, tetapi dibalik itu semua 

sebenarnya mereka menjadi korban akibat adanya kemacetan dan bila 

diakumulasikan pemborosan bahan bakar (BBM) dalam nilai rupiah 

secara total kendaraan yang mengalami kemacetan bisa mencapai 
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puluhan bahkan ratusa juta dalam sehari. Disamping itu, dengan 

terjadinya kemacetan akan menimbulkan pengiriman barang menjadi 

tertunda, menurunnya pendapatan sopir angkutan baik dalam kota 

maupun luar kota, kondisi yang tidak nyaman bagi pengendara dan 

dampak kerugian ekonomis yang lainnya. 

Lokasi Pucuk Lamongan, merupakan lokasi yang dilalui jalur darat 

antar provinsi yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota 

Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Propinsi Jawa Tengah, Jawa 

Barat, DKI Jakarta dan Banten. Pada ruas jalan tersebut terlibat lalu 

lintas dari  semua jenis kendaraan baik sepeda roda dua dan tiga, sepeda 

motor, kendaraan ringan maupun kendaraan berat. Berdasarkan 

pantauan di lapangan pada pengamatan jam-jam sibuk pada pagi 

menjelang siang hari, dimulai pada jam 07.00 WIB hingga jam 10.00 

WIB menunjukkan frekuensi semua kendaraan yang melintas pada 

lokasi tersebut jumlahnya berkisar di atas 1.500 buah kendaraan/jam 

untuk kendaraan lalu lintas dari dua arah. Sebagai jalan yang masuk 

dalam kategori jalan nasional merupakan jalan yang mempunyai akses 

vital yang memegang peran penting untuk menghubungkan antar kota 

dengan berbagai kepentingan, seperti: transportasi antar kota, 

distribusi/pengiriman barang, kunjungan bisnis dan kepentingan 

lainnya.  

Jalan ruas Pucuk-Babat Kabupaten Lamongan terdiri dari 2 (dua) 

ruas jalan dengan memiliki lebar badan jalan sepanjang 16 meter, 

merupakan ruas jalan yang paling sering mengalami perbaikan karena 

kondisinya bergelombang dan banyak lubang. Intensitas perbaikannya 

hampir setiap bulan terjadi dengan sistem tambal sulam dan menjadi 

cukup sering untuk dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan karena 

beban kendaraan yang melintas di atas jalan tersebut banyak didominasi 

oleh kendaraan berat (heavy vehicle) dengan beban muatan antara 30-

50 ton per kendaran berat dan terjadi sering mengalami pengereman 

karena kondisi lalu lintas yang cukup ramai. Kondisi konstruksi jalan 

tersebut adalah menggunakan jenis perkerasan lentur (flexible 

pavement) sehingga sudah tidak memadai lagi untuk menahan beban 
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kendaraan lalu lintas yang cukup berat dan sering terjadi pengereman, 

sehingga jalan tersebut kondisinya mengalami penurunan (seattlement) 

dan pergeseran (sleeding) pada perkerasan jalan sehingga menjadi 

bergelombang dan timbul banyak lubang di badan jalan tersebut. 

Berdasarkan atas kondsi tersebut, maka pemerintah mempunyai kajian 

cukup mendalam dan akhirnya lahir kebijakan untuk mengganti 

konstruksi jalan dari jenis perkerasan lentur (flexible pavement) 

menjadi jenis perkerasan kaku (rigid pavement). Pilihan perubahan 

konstruksi tersebut memang cukup tepat menyesuaikan dengan kondisi 

lalu lintas terkini di ruas jalan tersebut, dimana perkerasan kaku (jalan 

beton) mempunyai keunggulan mampu menerima beban lalu lintas 

berat dan biaya pemeliharaan relatif rendah, meskipun biaya 

konstruksinya lebih mahal dibanding perkerasan lentur (jalan aspal). 

Hal ini diperkuat oleh Suryawan (2015) yang menyatakan bahwa 

perkerasan kaku berbeda dengan perkerasan lentur dimana kekuatan 

perkerasan diperoleh dari kekuatan beton itu sendiri dan adanya 

beragam kekuatan dari tanah dasar dan atau pondasi hanya 

berpengaruh kecil terhadap struktur perkerasannya. Keunggulan 

lainnya jalan beton dibanding jalan aspal disamping mampu menahan 

beban kendaraan berat dan biaya pemeliharaannya relatif rendah, 

adalah tahan terhadap genangan air dan banjir serta dapat digunakan 

pada struktur tanah rendah/ekspansif yang memiliki nilai CBR 

(California Bearing Ratio)-nya rendah tanpa perbaikan struktur 

tanahnya terlebih dahulu. 

Dengan adanya aktifitas perbaikan jalan di ruas jalan Pucuk-Babat 

Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan jalan tersebut lumpuh total 

pada jam-jam sibuk dan membuat satu ruas jalan lainnya harus dibuat 

dua arah pola pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur. 

Dengan sistem buka tutup jalur tersebut dan hanya satu jalur yang 

dipergunakan, alhasil kemacetan panjangpun tak terhindarkan. Antrian 

kemacetan kendaraan yang terjadi pada saat waktu pengamatan 

dilakukan sangat panjang dan bahkan sampai kurang lebih sejauh 3 

hingga 4 km dari lalu lintas dua arah. Kemacetan yang timbul 
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mengakibatkan banyaknya transportasi umum mengalami banyak 

kerugian, keterlambatan masuk kerja bagi buruh/karyawan yang 

melintasi jalan, pedagang di sekitar kemacetanpun juga ikut mengalami 

kerugian karena terbatasnya ruang, juga kendaran berat dari dan menuju 

luar kota dengan muatan penuh harus bertahan sangat lama di lokasi 

tersebut. 

Berdasarkan atas kondisi kemacetan pada lokasi perbaikan jalan di 

lokasi ruas jalan Pucuk-Babat Kabupaten Lamongan tersebut, maka 

berdampak pada tudaaan waktu perjalanan bagi penumpang dan 

pengendara, kenaikan konsumsi bahan bakar minyak dan kerugian 

ekonomis lainnya. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang  

analisa biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari waktu 

dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan di lokasi 

kemacetan tersebut. 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah berada di lokasi jalan  

raya yang sedang diperbaiki  di wilayah  Kabupaten Lamongan Provinsi 

Jawa Timur, tepatnya di ruas jalan yang menghubungkan antara 

Kecamatan Pucuk sampai dengan Kecamatan Babat sepanjang kurang 

lebih 8,3 Kilometer. Ruas jalan tersebut berdasarkan Manajemen 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1987 termasuk dalam kategori 

jalan nasional yang menghubungkan antar kota-kota dari Surabaya, 

Semarang, hingga Jakarta dan sebaliknya. Jalan tersebut memiliki lebar 

badan jalan sepanjang 16 meter dengan terbagi menjadi 2 (dua) lajur 

untuk 2 (dua) arah lalu lintas kendaraan dengan dilengkapi trotoar 

pemisah jalan di tengah selebar 1 meter.  Kondisi jalan tersebut 

mengalami perbaikan berupa perubahan konstruksi dari awalnya 

menggunakan jenis perkerasan lentur/aspal (flexible pavement) menjadi 

jenis perkerasan kaku/beton (rigid pavement) oleh karena kondisi jalan 

tersebut sering mengalami kerusakan (bergelombang dan berlubang) 

akibat kepadatan lalu lintas yang tinggi dan tidak mampu menahan 

beban lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan tersebut. 
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Waktu dilaksanakan penelitian ini adalah mengikuti periode 

berjalannya pelaksanaan proyek perbaikan jalan  yang terjadi di 

lapangan, terdiri dari proses pengamatan dan pengambilan data yang 

dimulai sejak tanggal 11 Juli tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 

November tahun 2019, sedangkan pengolahan data dan penulisan 

dalam bentuk jurnal penelitian berlangsung mulai dari tanggal 4 Januari 

tahun 2020 hingga tanggal 4 September tahun 2020. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah terdiri dari 2 (dua) metode, sebagai berikut ini: 

1. Observasi atau pengamatan langsung. 

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan untuk mendapat 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengamatan ini dilakukan 

secara langsung atau mandiri dengan bantuan tenaga relawan untuk 

dapat membantu mendapatkan informasi data yang akurat dan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Data ini meliputi informasi lalu lintas 

kendaraan dari 2 (dua) arah meliputi jumlah lalu lintas kendaraan 

berdasarkan jenis kendaraan, waktu tempuh perjalanan kendaraan pada 

ruas jalan yang diteliti baik pada kondisi lalu lintas normal maupun pada 

kondisi kemacetan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) 

kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. 

2. Pengamatan tidak langsung 

Pengamatan tidak langsung adalah data yang diperoleh dari pihak 

lain yang berkompeten dan kredibel untuk mendukung pelaksanaan 

penelitian ini. Data yang dimaksud tersebut, terdiri dari jumlah tarif 

harga penjualan bahan bakar minyak pertamina di tingkat SPBU, 

besaran upah minimum regional (UMR) Provinsi Jawa Timur tahun 

2020, data teknik serta spesifikasi kendaraan, dan data-data lainnya. 

Pada pelaksanaan penelitian di lokasi ruas jalan yang menjadi 

obyek penelitian, maka pengambilan data dilakukan dengan peng-

hitungan waktu perjalanan dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) 

kendaraan terdiri dari: 
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1. Untuk penghitungan waktu perjalanan yang terdiri dari waktu 

normal dan waktu tundaan (delay) karena mengalami kemacetan, 

dihitung baik untuk kendaraan ringan maupun berat yang melintas 

dari 2 (dua) arah. 

2. Untuk penghitungan kenaikan konsumsi bahan bakar minyak 

(BBM) pada kendaraan yang menjadi sample uji yang mengalami 

kemacetan, dihitung untuk  kendaraan yang melintas dari 2 (dua) 

arah. 

Pengukuran variabel dilakukan terhadap variabel yang terdiri dari 

waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang 

dibutuhkan oleh kendaraan untuk melintas sepanjang ruas jalan yang 

sedang mengalami perbaikan jalan. Sesuai dengan batasan yang diberi-

kan pada penelitian ini, maka pengukuran atas variabel tersebut 

dilakukan pada jenis kendaraan seperti dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Kendaraan ringan (LV) 

Berdasarkan atas klasifikasi jenis kendaraan menurut Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (1997) dan Bina Marga, maka kendaraan 

ringan (light vehicle ) adalah kendaraan Golongan C yang meliputi 

kendaraan bermotor 2 as dan beroda empat dengan jarak as 2.0-3.0 

meter, seperti: mobil penumpang, mikrobis, pick-up, truk kecil, dan 

lainnya. 

2. Kendaraan berat (HV) 

Berdasarkan atas klasifikasi jenis kendaraan menurut Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (1997) dan Bina Marga, maka kendaraan 

berat (heavy vehicle) adalah kendaraan Golongan D yang meliputi 

kendaraan motor dengan jarak as lebih dari 3.5 meter, biasanya beroda 

lebih dari empat, seperti: bis, truk dua as, truk tiga as, dan truk 

kombinasi. 

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan analisa biaya 

kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari waktu dan 

penggunaan bahan bakar minyak (BBM), maka pada pelaksanaan 
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pengamatan dan pengambilan data yang dilakukan pada jenis kendaraan 

ringan maupun berat adalah sebagai berikut ini: 

1. Waktu perjalanan (t) 

Waktu perjalanan dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan 

dalam satuan menit untuk menempuh sepanjang ruas jalan yang 

mengalami perbaikan dan dilakukan pada waktu yang berbeda-beda 

dalam waktu 24 jam berdasarkan pemilihan kondisi sebagai berikut ini: 

a. Waktu normal (to) 

Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk 

melintasi di sepanjang ruas jalan yang diperbaiki ketika lalu lintas 

kendaraan lancar tidak terjadi kemacetan dengan pengulangan acak 

sebanyak 4 (empat) kali, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

b. Waktu kemacetan pada jam kerja (t1) 

Waktu kemacetan pada jam kerja adalah waktu yang dibutuhkan 

untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi kemacetan 

pada jam  kerja berkisar antara pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dengan  

pengulangan acak sebanyak 6 (enam) kali dengan waktu yang berbeda-

beda, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

c. Waktu kemacetan di luar jam kerja (t2) 

Waktu kemacetan di luar jam kerja adalah waktu yang dibutuhkan 

untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi kemacetan 

pada jam di luar jam kerja berkisar antara pukul 16.00 sampai 24.00 

WIB dengan pengulangan acak sebanyak 6 (enam) kali dengan waktu 

yang berbeda-beda, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

2. Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM (b) 

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) adalah tingkat kebutuhan 

bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk 

melintas di sepanjang ruas jalan yang sedang mengalami perbaikan, 

dihitung dalam satuan liter (lt) dan dikonversi menjadi dalam satuan 

rupiah (Rp). Penghitungan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) 

dilakukan pada kondisi lalu lintas yang berbeda-beda terdiri dari: 
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a. Konsumsi bahan bakar minyak normal (b0) 

Konsumsi bahan bakar minyak normal adalah jumlah bahan bakar 

minyak (BBM) yang dibutuhkan kendaraan untuk melintasi di 

sepanjang ruas jalan yang diperbaiki ketika lalu lintas kendaraan lancar 

tidak terjadi kemacetan dengan pengulangan acak sebanyak 4 (empat) 

kali, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

b. Konsumsi bahan bakar minyak pada kemacetan pada jam kerja 

(b1) 

Konsumsi bahan bakar minyak pada kemacetan pada jam kerja 

adalah jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan untuk 

menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi kemacetan pada jam 

kerja produktif berkisar antara pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dengan 

pengulangan acak sebanyak 6 (enam) kali dengan waktu yang berbeda-

beda, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

c. Konsumsi bahan bakar minyak pada kemacetan di luar jam kerja 

(b2) 

Konsumsi bahan bakar minyak pada kemacetan di luar jam kerja 

adalah jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan untuk 

menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi kemacetan pada jam 

di luar jam kerja berkisar antara pukul 16.00 sampai 24.00 WIB dengan 

pengulangan acak sebanyak 6 (enam) kali dengan waktu yang berbeda-

beda, dari lalu lintas 2 (dua) arah. 

Dengan demikian, analisis biaya kerugian pekerjaan akibat 

kemacetan pada ruas jalan yang diteliti dapat dilakukan dengan peng-

hitungan menggunakan variabel sebagai berikut ini: 

1. Biaya kerugian waktu akibat waktu tundaan (delay) perjalanan 

Biaya kerugian waktu akibat waktu tundaan (delay) perjalanan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini: 
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            Kendaraan ringan pada jam kerja  = t1LV – t0LV 
           Kendaraan ringan di luar jam kerja = t2LV – t0LV 
        Kendaraan berat pada jam kerja = t1HV – t0HV 
         Kendaraan berat di luar jam kerja   = t2HV – t0HV 

  
Dimana: 

 
t0LV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan ringan untuk 

melintasi di sepanjang ruas  jalan yang diperbaiki ketika lalu 
lintas kendaraan lancar tidak terjadi kemacetan. 

t1LV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan ringan untuk 
menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi 
kemacetan pada jam kerja produktif berkisar antara pukul 
07.00 sampai 16.00 WIB. 

t2LV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan ringan untuk 
menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi 
kemacetan pada jam di luar jam kerja berkisar antara pukul 
16.00 sampai 24.00 WIB. 

toHV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan berat untuk 
melintasi di sepanjang ruas jalan yang diperbaiki ketika lalu 
lintas kendaraan lancar tidak terjadi kemacetan. 

t1HV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan berat untuk 
menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi 
kemacetan pada jam kerja produktif berkisar antara pukul 
07.00 sampai 16.00 WIB. 

t2HV: Waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan berat untuk 
menempuh ruas jalan yang diperbaiki ketika terjadi 
kemacetan pada jam di luar jam kerja berkisar antara pukul 
16.00 sampai 24.00 WIB. 

 
Untuk menentukan nilai kerugian waktu yang dapat dinilai sebagai 

biaya kerugian pekerjaan yang dapat dinyatakan menjadi satuan mata 

uang rupiah (Rp), maka dihitung dengan pendekatan berdasarkan 

jumlah waktu tundaan (delay) dalam satuan jam dikalikan dengan tarif 

upah karyawan per jam sesuai dengan besaran upah minimum tertinggi 

regional (UMR) tahun 2020 yang berlaku di propinsi Jawa Timur. 
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Pemilihan UMR tertinggi Jawa Timur karena lokasi kejadian kemacetan 

terjadi di wilayah propinsi Jawa Timur. 

2. Biaya kerugian bahan bakar minyak akibat kenaikan konsumsi 

BBM 

Biaya kerugian bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan 

konsumsi bahan bakar minyak karena mengalami kemacetan lalu lintas 

pada ruas jalan yang diteliti dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut ini: 

             Kendaraan ringan pada jam kerja = b1LV – b0LV 
             Kendaraan ringan di luar jam kerja = b2LV – b0LV 
             Kendaraan berat pada jam kerja = b1HV – b0HV 
             Kendaraan berat di luar jam kerja = b2HV – b0HV 
 

Dimana: 
 
b0LV: Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 

kendaraan ringan untuk melintasi di sepanjang ruas jalan yang 
diperbaiki ketika lalu lintas kendaraan lancar tidak terjadi 
kemacetan. 

b1LV: Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 
kendaraan ringan untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki 
ketika terjadi kemacetan pada jam kerja produktif berkisar 
antara pukul 07.00 sampai 16.00 WIB. 

b2LV: Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 
kendaraan ringan untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki 
ketika terjadi kemacetan pada jam di luar jam kerja berkisar 
antara pukul 16.00 sampai 24.00 WIB. 

b0HV:   Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 
kendaraan berat untuk melintasi di sepanjang ruas jalan yang 
diperbaiki ketika lalu lintas kendaraan lancar tidak terjadi 
kemacetan. 

b1HV: Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 
kendaraan berat untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki 
ketika terjadi kemacetan pada jam kerja produktif berkisar 
antara pukul 07.00 sampai 16.00 WIB. 
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b2HV: Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh 
kendaraan berat untuk menempuh ruas jalan yang diperbaiki 
ketika terjadi kemacetan pada jam di luar jam kerja berkisar 
antara pukul 16.00 sampai 24.00 WIB. 

Untuk menentukan nilai kerugian bahan bakar minyak (BBM) 

untuk dapat dinyatakan menjadi biaya kerugian pekerjaan dalam satuan 

mata uang rupiah (Rp), maka dihitung berdasarkan jumlah  dalam 

satuan liter dikalikan dengan tarif penjualan pertamina yang berlaku 

pada  stasiun pengisan bahan bakar umum (SPBU). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Kondisi Ruas Jalan Sebagai Obyek 

Penelitian 

Pada ruas jalan yang menjadi obyek dalam penelitian tentang 

analisa biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari waktu dan penggunaan 

bahan bakar minyak (BBM) adalah  kondisi lalu lintas yang mengalami 

kemacetan akibat adanya perbaikan jalan. Proyek perbaikan jalan ini 

dikarenakan kondisi jalan yang sebelumnya menggunakan perkerasan 

jenis perkerasan lentur (flexible pavement) tidak mampu menahan beban 

lalu lintas kendaraan di atasnya. Kronologi yang dapat dijelaskan 

tentang mekanisme proses terjadinya kerusakan jalan menjadi semakin 

bertambah parah diakibatkan karena kendaraan berat sering melakukan 

pengereman sehingga terjadi penurunan (seattlement) dan pergeseran 

(sleeding) pada perkerasan jalan dan tanah dasar. Proses selanjutnya 

adalah kondisi jalan menjadi bergelombang dan berlubang sehingga 

membutuhkan perbaikan atas kondisi jalan tersebut. 

Berkaitan dengan perkembangan lalu lintas masa terkini pada ruas 

jalan Pucuk-Babat tersebut, maka pemerintah mempunyai kebijakan 

untuk mengganti perkerasan yang sudah ada dengan jenis perkerasan 

yang baru berupa jalan beton (rigid pavement). Kebijakan pergantian jenis 

perkerasan tentunya sudah melalui kajian yang sudah matang, 

mendalam dan komprehensif; sehingga proyek perbaikan jalan dapat 

dilaksanakan pada ruas jalan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, tentang 

2 (dua) jenis perkerasan tersebut masing-masing memiliki keunggulan 
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dan kelemahan. Wiwitadinugroho (2013) memberikan ulasan tentang 

perbandingan antara jalan aspal dan jalan beton, yang keduanya masing-

masing punya kelebihan dan kekurangan adalah dijelaskan di halaman 

berikut ini: 

1. Jalan Aspal (Perkerasan Lentur atau Flexible Pavement) 

Kelebihannya jalan aspal terdiri dari: 

a. Jalan lebih halus, mulus, dan tidak bergelombang sehingga enak 
dalam berkendara. 

b. Warna hitam aspal mempengaruhi psikologi menjadi lebih teduh 
dan nyaman. 

c. Untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, 
jalan aspal lebih murah bila dibanding konstruksi jalan beton. 

d. Proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area 
jalan aspal yang rusak saja, dengan cara menggali dan mengganti 
dengan yang baru pada area jalan yang rusak. 

Kekurangannya jalan aspal terdiri dari: 

a. Tidak tahan terhadap genangan air, sehingga memerlukan saluran 
drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca 
hujan atau banjir. 

b. Pada struktur tanah yang buruk, harus dilakukan perbaikan tanah 
terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. 

2. Jalan Beton (Perkerasan Kaku atau Rigid Pavement) 

Kelebihannya jalan beton terdiri dari: 

a. Dapat menahan beban kendaraan yang berat. 

b. Tahan terhadap genangan air dan banjir. 

c. Biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal. 

d. Dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan 
struktur tanahnya terlebih dahulu. 

e. Pengadaan material mudah didapat. 
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Kekurangannya jalan beton terdiri dari: 

a. Kualitas jalan beton sangat tergantung pada proses 
pelaksanaannya, misalnya pengeringan yang terlalu cepat dapat 
menimbulkan keretakan jalan. Untuk mengatasi hal ini dapat 
menambahkan zat kimia pada campuran beton atau dengan 
menutup beton pasca pengecoran dengan kain basah untuk 
memperlambat proses pengeringan. 

b. Untuk penggunaan pada jalan raya dengan kapasitas berat 
kendaraan yang tinggi, maka biaya konstruksi jalan beton lebih 
mahal dibanding jalan aspal, namun lebih murah pada masa 
perawatan. 

c. Kehalusan dan gelombang jalan sangat ditentukan pada saat 
penegecoran sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. 

d. Proses perbaikan jalan dengan cara menumpang pada konstruksi 
jalan beton yang lama, sehingga menaikkan ketinggian elevasi 
jalan, sehingga terkadang elevasi jalan lebih tinggi dibanding 
rumah di sampingnya. 

e. Warna beton membuat suasana jalan menjadi keras dan gersang 

sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi pengendara yang 

melintas di atasnya. 

Suryawan (2015) menjelaskan bahwa jenis perkerasan jalan beton 

semen portland atau lebih sering disebut perkerasan kaku atau juga 

disebut rigid pavement, terdiri dari pelat beton semen portland dan lapisan 

pondasi (bisa juga tidak ada) di atas tanah dasar. Perkerasan beton yang 

kaku dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan 

mendistribusikan beban kendaraan lalu lintas terhadap bidang area 

tanah yang cukup luas, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur 

perkerasan diperoleh dari slab beton sendiri. Hal ini berbeda dengan 

jenis perkerasan lentur (jalan aspal), dimana kekuatan perkerasan 

diperoleh  dari lapisan-lapisan tebal pondasi  bawah, pondasi dan 

lapisan permukaan. Oleh karena itu, dapat dipelajari berdasarkan pola 

kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan lalu lintas berat dan sering 

mengalamai kondisi pengereman pada jenis perkerasan lentur. Dengan 
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demikian, dapat dijelaskan bahwa pemilihan jenis perkerasan kaku 

dibandingkan dengan perkerasan lentur yang sudah ada, berdasarkan 

keuntungan dan kerugian masing-masing perkerasan tersebut seperti 

diperlihatkan pada tabel 1 sebagai berikut ini. 

Tabel 1. Perbandingan antara perkerasan kaku dengan perkerasan 

lentur 

No Perkerasan Kaku Perkerasan Lentur 

1 
Kebanyakan hanya digunakan 
pada jalan kelas tinggi dan 
lapangan terbang 

Dapat digunakan untuk semua 
tingkat volume lalu lintas 

2 

Job mix lebih mudah 
dikendalikan kualitasnya. 
Modulus elastisitas antar lapis 
permukaan dan pondasi sangat 
berbeda 

Kendali kualitas untuk job mix 
lebih rumit 

3 
Dapat lebih bertahan terhadap 
kondisi drainase yang lebih 
buruk 

Sulit untuk bertahan terhadap 
kondisi drainase yang buruk 

4 
Umur rencana dapat mencapai 
20 tahun 

Umur rencana relatif lebih 
pendek 5-10 tahun 

5 
Jika terjadi kerusakan, maka  
kerusakan cepat dan dalam 
waktu singkat 

Kerusakan tidak merambat ke 
bagian konstruksi yang lain, 
kecuali jika perkerasan terendam 
air 

6 

Indeks pelayanan tetap baik 
hampir selama umur rencana, 
terutama jika tranverse joints 
dikerjakan dan dipelihara 
dengan baik 

Indeks pelayanan yang terbaik 
hanya pada saat selesai 
pelaksanaan konstruksi, setelah 
itu berkurang seiring dengan 
waktu dan frekuensi beban lalu 
lintasnya 

7 

Pada umumnya biaya awal 
konstruksi tinggi. Tetapi biaya 
awal hampir sama untuk jenis 
konstruksi jalan berkualitas 
tinggi dan tidak tertutup 
krmungkinan bisa lebih rendah 

Pada umumnya biaya awal 
konstruksi rendah, terutama 
untuk jalan lokal dengan volume 
lalu lintas rendah 

8 
Biaya pemeliharaan relatif tidak 
ada 

Biaya pemeliharaan yang 
dikeluarkan mencapai lebih 



Sugiyanto | 93  

kurang dua kali lebih besar 
daripada perkerasan kaku 

9 
Agak sulit untuk menetapkan 
saat yang tepat untuk 
melakukan pelapisan ulang 

Pelapisan ulang dapat 
dilaksanakan pada semua tingkat 
ketebalan perkerasan yang 
diperlukan dan lebih mudah 
menentukan perkiraan pelapisan 
ulang 

10 

Kekuatan konstruksi 
perekerasan kaku lebih 
ditentukan oleh kekuatan pelat 
beton sendiri  (tanah dasar 
tidak begitu menentukan) 

Kekuatan konstruksi kekuatan 
lentur ditentukan oleh tebal 
lapisan dan daya dukung tanah 
dasar 

11 
Tebal konstruksi perkerasan 
kaku adalah tebal pelat beton 
tidak termasuk pondasi 

Tebal konstruksi perkerasan 
lentur adalah tebal seluruh 
lapisan yang ada di atas tanah 
dasar 

Sumber: Suryawan (2015) 

Berdasarkan atas informasi data yang disajikan pada tabel 1 di atas, 

maka proyek pergantian perkerasan jalan menggunakan jenis 

perkerasan kaku (jalan beton) merupakan upaya pemecahan yang tepat 

terhadap permasalahan kerusakan jalan sering terjadi pada ruas Pucuk-

Babat Kabupaten Lamongan. Untuk memvisualisasikan adanya 

kegiatan proyek perkerasan jalan beton tersebut, maka dapat diamati 

pada gambar 1 sebagai berikut ini:        
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Gambar 1. Pelaksanaan proyek jalan ruas Pucuk-Babat menggunakan 

perkerasan beton (rigid pavement). 

Seperti diperlihatkan pada gambar 1 di atas, kegiatan proyek 

tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas kendaraan di ruas jalan 

tersebut harus menggunakan salah satu ruas jalan untuk digunakan 2 

(dua) arus lalu lintas kendaraan, baik lalu lintas kendaraan dari barat ke 

timur (menuju Surabaya) dan dari timur ke barat (dari Surabaya). Hal 

ini berbeda dengan pola pengaturan lalu lintas kendaraan pada kondisi 

normal sebelumnya ketika belum terjadi kegiatan proyek, dimana satu 

ruas jalan digunakan hanya untuk satu arah lalu lintas kendaraan dan 

satu ruas lainnya digunakan untuk satu arah lalu lintas kendaraan dari 

arah sebaliknya. 

Seperti yang kita ketahui bersama pada ruas jalan yang sedang 

diperbaiki tersebut, termasuk dalam kategori jalan nasional yang 

menghubungkan antar kota-kota besar di wilayah pulau Jawa, sehingga 

keberadaan ruas jalan tersebut menjadi cukup vital dalam sistem 

pengaturan dan manajemen rekayasa lalu lintas kendaraan. Pada kondisi 

yang lain, kegiatan proyek perbaikan jalan pada ruas jalan tersebut harus 

juga berjalan sesuai dengan sasaran proyek konstruksi tersebut. Dengan 

demikian, kegiatan proyek perbaikan jalan tersebut menyebabkan pola 

pengaturan lalu lintas di lokasi ruas jalan tersebut, juga menerapkan 
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sistem buka tutup kendaraan, yaitu lalu lintas kendaraan dari salah satu 

arah menggunakan badan jalan di salah satu ruas jalan dan lalu lintas 

kendaraan dari arah sebaliknya diberhentikan untuk menunggu giliran 

berikutnya untuk melewati ruas jalan tersebut. Pola pengaturan lalu 

lintas menggunakan sistem buka tutup kendaraan dapat diperlihatkan 

pada gambar 2 berikut ini: 

 
Gambar 2. Pola pengaturan lalu lintas sistem buka tutup di ruas Jalan 

Pucuk-Babat 

Seperti tampak pada gambar 2 di atas, maka kegiatan perbaikan 

jalan dengan menggunakan pola pengaturan sistem buka tutup 

kendaraan lalu lintas menyebabkan terjadi antrian yang panjang 

kendaraan, baik jenis kendaraan ringan maupun jenis kendaraan berat 

yang melewati ruas jalan tersebut. Kejadian antrian panjang kendaraan 

dapat diamati pada Gambar 3 berikut ini: 
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Gambar 3. Kejadian antrian panjang kendaraan 

Pada gambar 3 tampak kejadian antrian kendaraan panjang yang 

harus bersabar menunggu giliran dengan pola pengaturan sistem buka 

tutup lalu lintas kendaraan. Pemandangan kejadian antrian panjang lalu 

lintas kendaraan terjadi setiap hari sepanjang pelaksanaan proyek 

perbaikan jalan. Untuk para pengguna jalan yang sudah mengenal dan 

paham situasi jalan yang sedang diperbaiki, kadang bisa menghindari 

melewati ruas jalan tersebut sehingga lebih memilih menggunakan jalan 

alternatif  lain masuk ke jalan-jalan kampung untuk menghindari adanya 

antrian panjang lalu lintas kendaraan. 

Kejadian antrian panjang kendaraan menyebabkan kondisi beban 

mental dan psikologis para pengendara lalu kendaraan harus bisa 

menerima dengan kelapangan dada untuk saling memahami atas 

kejadian antrian kendaraan. Pada kondisi yang lain, tidak semua 

pengendara bisa melakukan kegiatan antrian dengan tertib pola 

pengaturan lalu lintas kendaraan dengan sistem buka tutup jalan dan 

lebih memilih memaksakan untuk bisa lolos dari kemacetan lalu lintas. 

Hal tersebut dapat diperlihatkan pada Gambar 4 sebagai berikut ini: 
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Gambar 4. Pengguna jalan sopir bus tidak tertib melakukan kegiatan 

antrian 

Pada gambar 4 di atas, dapat diamati kejadian pengendara sopir bus 

tidak tertib melaksanakan  kegiatan antrian lalu lintas kendaraan di ruas 

jalan yang sedang diperbaiki dan mengharuskan seorang petugas polisi 

harus turun tangan untuk menertibkannya. Dengan kejadian tersebut 

disadari atau tidak, hal ini menjadikan kondisi kemacetan lalu lintas bisa 

menjadi semakin bertambah parah dan berdampak kepada para 

penggandara lainnya.  

Proyek pelaksanaan perbaikan jalan pada ruas jalan Pucuk-Babat 

Kabupaten Lamongan berlangsung sejak dari tanggal 11 Juli tahun 2019 

hingga selesai pada tanggal 30 November tahun 2019 dengan 

membutuhkan durasi pelaksanaan selama 5 (lima) bulan. Kegiatan 

perbaikan jalan menyebabkan kondisi lalu lintas kendaraan dari 2 (dua) 

arah lalu lintas berjalan dengan sangat lambat dan para pengendara 

tidak bisa memacu kendaraan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 

Kejadian perlambatan arus lalu lintas kendaraan ditunjukkan pada 

Gambar 5 berikut ini: 
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Gambar 5. Lalu lintas kendaraan harus berjalan sangat lambat karena 

terjadi antrian kepadatan tinggi akibat perbaikan jalan 

Pada gambar 5 di atas dapat diamati pada salah satu ruas jalan yang 

sudah selesai diperbaiki (konstruksi jalan beton) digunakan untuk 

kegiatan lalu lintas kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut, terdiri 

dari 2 (dua) lajur arah lalu lintas yang sama. Pada kondisi kemacetan 

jalan tersebut, resiko yang harus dihadapi bagi pengendara lalu lintas 

harus mengalami penundaan waktu perjalanan (delay) yang bervariasi 

tergantung situasi lalu lintas pada ruas jalan tersebut. 

Kejadian antrian panjang lalu lintas kendaraan yang identik dengan 

kejadian kemacetan lalu lintas, menjadi pemandangan setiap hari selama 

proses pelaksanaan perbaikan jalan terhadap lalu lintas dari 2 (dua) arah. 

Pada penelitian ini, analisa kerugian pekerjaan akibat terjadi kemacetan 

lalu lintas ditinjau dari waktu dan penggunaan bahan bakar minyak 

(BBM), dilakukan pada 2 (dua) jenis kendaraan yaitu jenis kendaraan 

ringan (light vehicle) dan jenis kendaraan berat (heavy vehicle). Hal ini 

didasarkan pada kejadian realitas pada yang dialami oleh para pengguna 

jalan yang melewati ruas jalan yang sedang diperbaiki, seperti 

ditunjukkan pada gambar 6 berikut ini:                
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Gambar 6. Kendaraan terlibat dalam kemacetan 

Pada gambar 6 di atas, dapat diamati kendaraan lalu lintas 

kendaraan yang terlibat dalam kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang 

sedang diperbaiki terdiri dari jenis kendaraan ringan dan jenis 

kendaraan berat. Pada gambar tersebut tidak tampak terlihat jenis 

kendaraan lainnya, misalnya kendaraan jenis sepeda (cicle) dan sepeda 

motor (motor cicle) pada ruas jalan tersebut dan kalaupun ada jumlahnya 

tidak banyak sehingga tidak berpengaruh secara signifikcant (nyata) pada 

pelaksanaan penelitian ini. 

2. Waktu Tempuh Kendaraan pada Ruas Jalan yang Diteliti 

Pada penelitian ini, analisa biaya kerugian pekerjaan salah satunya 

adalah dengan menggunakan pengukuran variabel waktu, dimana 

waktu yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan 

lalu lintas untuk menempuh perjalanan pada ruas jalan yang mengalami 

kondisi perbaikan jalan. Hasil pengamatan waktu tempuh kendaraan 

disajikan pada tabel 2 sebagai berikut ini: 

Tabel 2. Waktu tempuh kendaraan lalu lintas dari dua arah 

No 
Kondisi lalu 
lintas 

Arah lalu 
lintas 

Pengamatan 
Waktu tempuh (menit) 

Kendaraan 
ringan (LV) 

Kendaraan 
berat (HV) 

1 Normal (to) 1 6 9 
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Barat ke 
Timur 

2 9 12 

3 7 11 

4 7 10 

Rata-rata 7,25 10,50 

Timur ke 
Barat 

1 8 15 

2 11 10 

3 7 14 

4 7 12 

Rata-rata 8,25 12,75 

2 
Macet jam 

kerja 
(t1) 

Barat ke 
Timur 

1 80 123 

2 146 180 

3 65 96 

4 41 60 

5 200 223 

6 142 172 

Rata-rata 112,33 142,33 

Timur ke 
Barat 

1 42 68 

2 87 124 

3 103 166 

4 34 54 

5 49 73 

6 94 153 

Rata-rata 68,17 106,33 

3 

Macet di 
luar jam 

kerja 
(t2) 

Barat ke 
Timur 

1 123 173 

2 169 278 

3 56 90 

4 243 306 

5 160 211 

6 134 189 

Rata-rata 147,50 207,83 

Timur ke 
Barat 

1 160 242 

2 114 166 

3 190 311 

4 84 123 

5 54 88 

6 223 284 

Rata-rata 137,50 202,33 

Sumber: Data pengamatan (2019) 
Seperti diperlihatkan pada tabel 2 tersebut, pengamatan waktu 

tempuh lalu lintas kendaraan dari dua arah dilakukan pada kondisi 
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normal (tidak terjadi kemacetan), kondisi macet pada jam kerja dan 

kondisi macet di luar jam kerja. Untuk menggambarkan kondsi normal 

pada ruas jalan yang mengalami perbaikan jalan dapat ditunjukkan pada 

gambar 7 sebagai berikut ini. 

 
Gambar 7. Kondisi lalu lintas kendaraan normal (tidak terjadi 

kemacetan) 

Pada gambar 7 di atas, diperlihatkan kondisi arus lalu lintas 

kendaraan dari salah satu arah menunjukkan kendaraan tidak 

mengalami tundaan waktu perjalanan karena tidak terjadi kemacetan. 

Pada kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan yang 

sedang mengalami perbaikan sehingga menyebabkan tundaan waktu 

tempuh perjalanan (delay), maka untuk dapat dikonversi ke dalam biaya 

kerugian pekerjaan digunakan pendekatan dengan menggunkan 

perhitungan berdasarkan umah minimum kota (UMK) tahun 2020 

Provinsi Jawa Timur. Upah minimum kota yang berlaku pada provinsi 

ini disajikan pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Upah minimum kota (UMK) Provinsi Jawa Timur tahun 2020 

No Kabupaten/Kota 
UMK 2020 Provinsi Jawa Timur 

Nilai 
(Rp/bulan) 

Tarif 
(Rp/hari) 

Tarif 
(Rp/jam) 

1 Kota Surabaya 4.200.479 175.020 21.878 

2 Kabupaten Gresik 4.197.030 174.877 21.860 
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3 Kabupaten Sidoarjo 4.193.581 174.733 21.842 

4 Kabupaten Pasuruan 4.190.133 174.589 21.824 

5 Kabupaten Mojokerto 4.179.787 174.158 21.770 

6 Kabupaten Malang 3.018.530 125.772 15.722 

7 Kota Malang 2.895.502 120.646 15.801 

8 Kota Batu 2.794.800 116.450 14.556 

9 Kota Pasuruan 2.794.801 116.450 14.556 

10 Kabupaten Jombang 2.654.095 110.587 13.823 

11 Kabupaten Tuban 2.532.234 105.510 13.189 

12 
Kabupaten 
Probolinggo 

2.503.265 104.303 13.038 

13 Kota Mojokerto 2.456.302 102.346 12.793 

14 Kabupaten Lamongan 2.423.724 100.989 12.624 

15 Kabupaten Jember 2.355.662 98.153 12.270 

16 Kota Probolinggo 2.319.796 96.658 12.082 

17 
Kabupaten 
Banyuwangi 

2.314.278 96.428 12.054 

18 Kota Kediri 2.060.925 85.872 10.734 

19 
Kabupaten 
Bojonegoro 

2.016.780 84.032 10.504 

20 Kabupaten Kediri 2.008.504 83.688 10.461 

21 Kabupaten Lumajang 1.982.295 82.600 10.324 

22 
Kabupaten 
Tulungagung 

1.958.844 81.619 10.202 

23 
Kabupaten 
Bondowoso 

1.954.705 81.446 10.181 

24 Kabupaten Bangkalan 1.954.705 81.446 10.181 

25 Kabupaten Nganjuk 1.954.705 81.446 10.181 

26 Kabupaten Blitar 1.954.705 81.446 10.181 

27 Kabupaten Sumenep 1.954.705 81.446 10.181 

28 Kota Madiun 1.954.705 81.446 10.181 

29 Kota Blitar 1.954.635 81.446 10.181 

30 Kabupaten Sampang 1.913.321 79.722 9.965 

31 Kabupaten Situbondo 1.913.321 79.722 9.965 

32 Kabupaten Pamekasan 1.913.321 79.722 9.965 

33 Kabupaten Madiun 1.913.321 79.722 9.965 

34 Kabupaten Ngawi 1.913.321 79.722 9.965 

35 Kabupaten Ponorogo 1.913.321 79.722 9.965 

36 Kabupaten Pacitan 1.913.321 79.722 9.965 

37 Kabupaten Trenggalek 1.913.321 79.722 9.965 
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38 Kabupaten Magetan 1.913.321 79.722 9.965 

Sumber: SK Gubernur Jawa Timur No. 188/568/KPTS/013/2019 

Berdasarkan tabel 3 tersebut, besarnya nilai UMK per bulan 

ditetapkan besarannya bervariasi untuk tiap-tiap kabupaten/kota. Pada 

tabel tersebut juga ditunjukkan tarif upah per hari (Rp/hari) yang 

dihitung berdasarkan penentuan hari efektif kerja sebanyak 24 hari dan 

tarif upah per jam (Rp/jam) dihitung berdasarkan penentuan jam kerja 

efektif selama 8 jam per hari. 

Pada penelitian ini, perhitungan analisa biaya kerugian pekerjaan 

dari tundaan waktu tempuh perjalanan menggunakan pendekatan tarif 

upah UMK per jam tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 

21.878 (berlaku untuk Kota Surabaya). Untuk dapat digunakan analisa 

dengan menggunakan pendekatan UMK tersebut, maka pada informasi 

data yang disajikan pada Tabel 2 (waktu tempuh kendaraan dalam 

satuan waktu menit) harus dikonversi menjadi waktu tempuh 

kendaraan dalam satuan waktu jam seperti tampak pada tabel 4 berikut 

ini. 

Tabel 4. Waktu tempuh rata-rata kendaraan lalu lintas dari dua arah 

No 
Kondisi 

lalu lintas 
Arus lalu lintas 

Waktu tempuh (jam) 

Kendaraan 
ringan (LV) 

Kendaraan 
berat (HV) 

1 
Normal 

(to) 
Barat ke Timur 0,1208 0,1750 

Timur ke Barat 0,1375 0,2125 

Rata-rata 0,1292 0,1938 

2 
Macet jam 
kerja (t1) 

Barat ke Timur 1,8722 2,3722 

Timur ke Barat 1,1362 1,7722 

Rata-rata 1,5042 2,0722 

3 

Macet di 
luar jam 
kerja (t2) 

Barat ke Timur 2,4583 3,4638 

Timur ke Barat 
2,2917 3,3722 

Rata-rata 2,3750 3,4180 

Sumber: Data diolah, Pengamatan (2019) 

Pada tabel 4 di atas, dapat diamati waktu tempuh pejalanan 

kendaraan pada ruas jalan yang mengalami perbaikan jalan yang sudah 
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dikonversi dalam satuan waktu jam, didapatkan waktu tempuh 

tersingkat 0,1208 jam berada pada kondisi lalu lintas normal (to) pada 

arus lalu lintas dari barat ke timur (menuju Surabaya) dan waktu tempuh 

terlama 3,4638 jam pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2) 

pada arus lalu lintas barat ke timur (menuju Surabaya). Dengan 

demikian, analisa biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau 

dari waktu tempuh perjalanan dapat dilakukan seperti diperlihatkan 

pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari waktu 

No 
Kondisi 

lalu 
lintas 

Arah 
lalu 

lintas 

Waktu tundaan 
(jam) 

Tarif 
UMK 

tertinggi 
(Rp/jam) 

Biaya kerugian 
pekerjaan (Rp) 

LV HV LV HV 

1 

Macet 
jam kerja 

(t1) 

Barat 
ke 

Timur 
1,7514 2,1972 21.878 38.317 47.957 

Timur 
ke 

Barat 
0,9987 1,5597 21.878 21.850 34.123 

Rata-rata 1,3750 1,8784 21.878 30.082 41.096 

2 

Macet di 
luar jam 
kerja (t2) 

Barat 
ke 

Timur 
2,3375 3,1601 21.878 51.140 69.137 

Timur 
ke 

Barat 
2,1596 3,1597 21.878 47.248 69.128 

Rata-rata 2,2458 3,1599 21.878 49.134 69.132 

Rata-rata biaya kerugian pekerjaan dengan analisa 
waktu 

39.608 55.818 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan atas analisa biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari 

waktu tundaan perjalanan pada tabel 5 tersebut di atas, maka 

didapatkan pada jenis kendaraan ringan (LV) sebesar Rp. 30.082 pada 

kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1) dan Rp. 49.134 pada kondisi 

lalu lintas macet di luar jam kerja (t2), dengan biaya rata-ratanya Rp. 

39.608. Pada jenis kendaraan berat (HV) biaya kerugian pekerjaan 
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sebesar Rp. 41.096 pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1) 

dan Rp. 70.540 pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2), 

dengan rata-ratanya Rp. 55.818. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan volume lalu lintas 

kendaraan yang melewati ruas jalan yang sedang diperbaiki, dimana 

informasi data ini dapat digunakan untuk menghitung biaya kerugian 

pekerjaan berdasarkan periode pengamatan. Informasi data volume lalu 

lintas kendaraan dari 2 (dua) arah dapat disajikan pada tabel 6 berikut 

ini: 

Tabel 6. Volume kendaraan lalu lintas dua arah 

No 
Kondisi 

lalu lintas 
Pengamatan 

Volume kendaraan lalu lintas 
(unit/jam) 

Barat ke Timur Timur ke Barat 

LV HV LV HV 

1 
Normal 

(to) 

1 135 265 66 279 

2 173 178 95 356 

3 150 350 180 155 

4 76 305 194 405 

Rata-rata 133,5 274,5 133,75 298,75 

2 
Macet jam 
kerja (t1) 

1 87 117 56 69 

2 65 105 36 54 

3 90 62 62 80 

4 55 96 73 91 

5 48 88 111 77 

6 81 55 67 83 

Rata-rata 71 87,17 67,5 75,67 

3 

Macet di 
luar jam 
kerja (t2) 

1 18 63 67 102 

2 34 44 75 88 

3 48 78 93 74 

4 74 75 80 89 

5 40 56 64 61 

6 102 92 50 91 

Rata-rata 52,67 68 71,5 84,17 

Sumber: Data diolah, Pengamatan (2019) 

Pada tabel 6 di atas, dapat diamati volume kendaraan lalu lintas dari 

2 (dua) arah baik pada kondisi lalu lintas nomal (to), kondisi lalu lintas 



106 | Sugiyanto 

macet pada jam kerja (t1) dan pada kondisi lalu lintas macet di luar jam 

kerja (t2). Pada kondisi lalu lintas normal (to), volume kendaraan jenis 

kendaraan ringan (LV) dari arah barat ke timur 133,5 unit/jam dan dari 

arah sebaliknya 133,75 unit/jam serta jenis kendaraan berat (HV) dari 

arah barat ke timur 274,5 unit/jam dan dari arah sebaliknya 298,75 

unit/jam. Pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1), volume 

kendaraan jenis kendaraan ringan (LV) dari arah barat 71 unit/jam dan 

dari arah sebaliknya 67,5 unit/jam serta jenis kendaraan berat (HV) dari 

arah barat ke timur 55 unit kendaraan/jam dan dari arah sebaliknya 83 

unit kendaraan/jam. Pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2), 

volume kendaraan jenis kendaraan ringan (LV) 52,67 unit/jam dan dari 

arah sebaliknya 71,5 unit/jam serta jenis kendaraan berat (HV) dari 

arah barat ke timur 68 unit kendaraan/jam dan dari arah sebaliknya 

84,17 unit kendaraan/jam. 

Kemudian berdasarkan atas hasil analisa biaya kerugian pekerjaan 

seperti didapatkan pada Tabel 5, maka analisa dapat dilanjutkan untuk 

menghitung biaya kerugian pekerjaan sesuai dengan volume lalu lintas 

di lokasi jalan yang mengalami perbaikan, seperti diperlihatkan pada 

Tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari waktu tundaan 

perjalanan dan volume lalu lintas kendaraan 

No 
Kondisi 

lalu 
lintas 

Arah 
lalu 

lintas 

Biaya (Rp/unit 
kendaraan) 

Volume 
kendaraan 
(unit/jam) 

Biaya kerugian 
(Rp/jam) 

LV HV LV HV LV HV 

1 

Macet 
jam 
kerja 
(t1) 

Barat ke 
Timur 

38.317 47.957 71 87 2.720.507 
4.172.25

9 

Timur 
ke Barat 

21.850 34.123 68 76 1.485.800 
2.593.34

8 

Rata-rata 30.082 41.096 69,5 81.5 2.090.699 
3.349.32

4 

2 
Macet 
di luar 

jam 

Barat ke 
Timur 

51.140 69.137 53 68 2.710.420 
4.701.31

6 

Timur 
ke barat 

47.248 69.128 72 84 3.968.832 
5.806.75

2 
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kerja 
(t2) 

Rata-rata 49.134 69.132 62,5 76 3.070.875 
5.254.03

2 

Biaya kerugian pekerjaan rata-rata/jam 2.580.787 
4.301.67

8 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 7 di atas, dapat dijelaskan hasil analisa kerugian 

pekerjaan akibat kemacetan pada ruas jalan yang sedang mengalami 

perbaikan ditinjau dari waktu tundaan perjalanan, didapatkan untuk 

jenis kendaraan ringan adalah Rp. 2.090.699/jam pada kondisi lalu 

lintas macet pada jam kerja dan Rp. 3.070.875/jam pada kondisi lalu 

lintas macet di luar jam kerja, dengan rata-rata Rp. 2.580.787/jam. 

Adapun untuk jenis kendaraan berat, nilai kerugian pekerjaan yang 

ditimbulkan adalah Rp. 3.349.324/jam pada kondisi lalu lintas macet 

pada jam kerja dan Rp. 5.254.032/jam pada kondisi macet di luar jam 

kerja, dengan rata-rata Rp. 4.301.678/jam. 

3. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Ruas Jalan 

yang Diteliti 

Sebagai variabel lainnya yang diteliti pada analisa biaya kerugian 

pekerjaan akibat kemacetan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

bahan bakar minyak (BBM), dimana bakar minyak yang dimaksud 

adalah jumlah bahan bakar dalam satuan liter yang dibutuhkan untuk 

melewati ruas jalan yang mengalami kondisi perbaikan. Konsumsi 

bahan bakar minyak (BBM) kendaraan lalu lintas baik untuk jenis 

kendaraan ringan maupun jenis kendaraan berat, yang melewati ruas 

jalan Pucuk-Babat Kabupaten Lamongan disajikan pada tabel 8 berikut 

ini: 

Tabel 8. Konsumsi bahan bakar minyak rata-rata kendaraan lalu lintas 

dari dua arah 

No 
Kondisi lalu 

lintas 
Arah lalu 

lintas 

Bahan bakar minyak (liter) 

Kendaraan 
ringan (LV) 

Kendaraan 
berat (HV) 
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1 
Normal (to) 

Barat ke 
Timur 

1,0 2,0 

Timur ke 
Barat 

1,0 2,0 

Rata-rata 1,0 2,0 

2 

Macet jam 
kerja (t1) 

Barat ke 
Timur 

7,5 17,5 

Timur ke 
Barat 

3,7 17,5 

Rata-rata 5,6 17,5 

3 

Macet di luar 
jam kerja (t2) 

Barat ke 
Timur 

5,3 13,3 

Timur ke 
Barat 

3,7 13,3 

Rata-rata 4,5 13,3 

Sumber: Data diolah, Pengamatan (2019) 
 

Pada tabel 8 di atas diperlihatkan pemakaian rata-rata bahan bakar 

minyak  jenis kendaraan ringan yang dibutuhkan untuk melintasi pada 

ruas jalan yang mengalami perbaikan adalah 1 liter pada kondisi lalu 

lintas normal (to), 5,6 liter pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja 

(t1) dan 4,5 liter pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2). 

Adapun untuk pemakaian rata-rata bahan bakar minyak jenis kendaraan 

berat yang dibutuhkan untuk melintasi pada ruas jalan yang mengalami 

perbaikan adalah 2 liter pada kondisi lalu lintas normal (to), 17,5 liter 

pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1) dan 13,3 liter pada 

kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2). 

Pada penelitian ini, analisa biaya kerugian pekerjaan akibat ke-

macetan ditinjau dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) 

diperhitungkan berdasarkan kenaikan pemakaiannya pada kondisi lalu 

lintas macet dikurangi dengan pemakaian pada kondisi lalu lintas 

normal. Jumlah kenaikan pemakaian bahan bakar minyak dalam satuan 

liter yang didapatkan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku di tiap 

satuan pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan demikian, pada 

analisa biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan dengan 
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menggunakan satuan harga bahan bakar minyak yang berlaku di SPBU 

pada Bulan Agustus 2020, ditunjukkan pada  tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9. Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU  

No Jenis bahan bakar minyak 
Harga per liter (Rp) berlaku Agustus 

2020 

1 Premium 6.450 

2 Pertalite 7.650 

3 Pertamax 9.000 

4 Biosolar 5.150 

5 Dexlite 9.500 

6 Pertamina dex 10.200 

Sumber: SPBU 
 

Pada penelitian ini, pendekatan perhitungan biaya kerugian 

pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari penggunaan bahan bakar 

minyak (BBM) sudah ditetapkan dalam batasan penelitian, yaitu untuk 

kendaraan jenis kendaraan ringan dihitung dengan menggunakan jenis 

BBM pertalite (Rp. 7.650/liter) dan jenis kendaraan berat dengan 

menggunakan jenis BBM bio solar (Rp. 5.150/liter). Berdasarkan 

informasi data yang diperlihatkan pada Tabel 8 tentang pemakaian 

bahan bakar minyak (BBM) pada kondisi kemacetan lalu lintas dan 

Tabel 9 tentang tarif harga yang berlaku pada satuan harga bahan bakar 

minyak di SPBU, maka analisa biaya kerugian pekerjaan akibat 

kemacetan yang dialami kendaraan untuk melintasi kondisi ruas jalan 

yang mengalami perbaikan jalan, dapat ditampilkan pada tabel 10 

berikut ini: 

Tabel 10. Analisa biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan 

 No 
Kondisi 

lalu lintas 

Arus 
lalu 

lintas 

Kenaikan 
pemakaian 
BBM (Lt) 

Harga BBM 
(Rp) 

Biaya kerugian 
pekerjaan (Rp) 

LV HV LV HV LV HV 

1 
Barat ke 
Timur 

6,5 
15,
5 

7.650 5.150 49.725 79.825 
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Macet 
jam kerja 

(t1) 

Timur 
ke Barat 

2,7 
15,
5 

7.650 5.150 20.655 79.825 

Rata-rata 4,6 
15,
5 

7.650 5.150 35.190 79.825 

2 

Macet di 
luar jam 
kerja (t2) 

Barat ke 
Timur 

4,3 
11,
3 

7.650 5.150 32.895 58.195 

Timur 
ke Barat 

2,7 
11,
3 

7.650 5.150 20.655 58.195 

Rata-rata 3,5 
11,
3 

7.650 5.150 26.775 58.195 

Biaya kerugian rata-rata 4,1 
13,
4 

7.650 5.150 31.365 69.010 

Sumber: Data diolah 
 

Berdasarkan atas analisa biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari 

penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada Tabel 10 tersebut di atas, 

maka didapatkan pada jenis kendaraan ringan (LV) sebesar Rp. 35.190 

pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1) dan Rp. 26.775 pada 

kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2), dengan biaya rata-ratanya 

Rp. 31.365. Pada jenis kendaraan berat (HV) biaya kerugian pekerjaan 

sebesar Rp. 79.825 pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja (t1) 

dan Rp. 58.195 pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja (t2), 

dengan rata-ratanya Rp. 69.010. 

Kemudian berdasarkan atas hasil analisa biaya kerugian pekerjaan 

seperti didapatkan pada Tabel 9, maka analisa dapat dilanjutkan untuk 

menghitung biaya kerugian pekerjaan sesuai dengan volume lalu lintas 

pada Tabel 6 di lokasi jalan yang mengalami perbaikan, maka analisa 

biaya kerugian per jam dapat diperlihatkan pada tabel 11 berikut ini: 

Tabel 11.  Biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari pemakian bahan bakar 

minyak (BBM) dan volume lalu lintas kendaraan 

No 
Kondisi 
lalu 
lintas 

Arus 
lalu 

lintas 

Biaya 
(Rp/unit) 

Volume 
(unit/jam

) 

Biaya kerugian 
pekerjaan (Rp/jam) 

LV HV LV 
H
V 

LV HV 
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1 

Macet 
jam 
kerja 
(t1) 

Barat 
ke 
Timur 

49.725 79.825 71 87 3.530.475 6.944.775 

Timur 
ke 
Barat 

20.655 79.825 68 76 1.404.540 6.066.700 

Rata-rata 35.190 79.825 69,5 81,5 2.445.705 6.505.738 

2 

Macet di 
luar jam 
kerja 
(t2) 

Barat 
ke 
Timur 

32.895 58.195 53 68 1.743.435 3.957.260 

Timur 
ke 
barat 

20.655 58.195 72 84 1.487.160 4.888.380 

Rata-rata 26.775 58.195 62,5 76 1.673.438 4.422.820 

Biaya kerugian rata-
rata 

31.365 69.010 66 78,8 2.070.090 5.437.988 

Sumber: data diolah 
 

Pada tabel 11 di atas, dapat dijelaskan hasil analisa kerugian 

pekerjaan akibat kemacetan pada ruas jalan yang sedang mengalami 

perbaikan ditinjau dari pemakaian bahan bakar minyak (BBM), 

didapatkan untuk jenis kendaraan ringan adalah Rp. 2.445.705/jam 

pada kondisi lalu lintas macet pada jam kerja dan Rp. 1.673.438/jam 

pada kondisi lalu lintas macet di luar jam kerja, dengan rata-rata Rp. 

2.070.090/jam. Adapun untuk jenis kendaraan berat, nilai kerugian 

pekerjaan yang ditimbulkan adalah Rp. 6.505.738/jam pada kondisi lalu 

lintas macet pada jam kerja dan Rp. 4.422.820/jam pada kondisi macet 

di luar jam kerja, dengan rata-rata Rp. 5.437.988/jam. 

4. Analisa Biaya Kerugian Pekerjaan Akibat Kemacetan 

Ditinjau dari Waktu Tundaan Perjalanan dan Pemakaian 

bahan Bakar Minyak (BBM) 

Sebagai analisa secara keseluruhan pada ruas jalan Pucuk-Babat 

Kabupaten Lamongan akibat kemacetan yang ditimbulkan oleh adanya 

kegiatan perbaikan jalan, menyebabkan kerugian yang dapat diprediksi 

dengan menggunakan pendekatan dalam bentuk biaya kerugian 

pekerjaan. Hasil analisa biaya kerugian pekerjaan ditinjau dari waktu 
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tundaan perjalanan dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM),  dapat 

diamati pada tabel 12 berikut ini: 

Tabel 12. Biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari 

waktu dan pemakaian bahan bakar minyak 

Kondisi 
lalu 

lintas 

Arus 
lalu 

lintas 

Biaya kerugian pekerjaan (Rp/jam) 

Waktu tundaan Pemakaian BBM Total 

LV HV LV HV LV HV 

Macet 
jam 
kerja 
(t1) 

Barat 
ke 

Timur 
2.720.507 4.172.259 3.530.475 6.944.775 6.892.766 11.117.034 

Timur 
ke 

Barat 
1.485.800 2.593.348 1.404.540 6.066.700 2.890.340 8.660.048 

Rata-rata 2.090.699 3.349.324 2.445.705 6.505.738 4.536.404 9.855.062 

Macet 
di luar 

jam 
kerja 
(t2) 

Barat 
ke 

Timur 
2.710.420 4.701.316 1.743.435 3.957.260 4.453.855 8.658.576 

Timur 
ke 

Barat 
3.968.832 5.806.752 1.487.160 4.888.380 5.455.992 10.695.132 

Rata-rata 3.070.875 5.254.032 1.673.438 4.422.820 4.744.313 9.676.852 

Rata-rata 
total 

2.580.787 4.301.678 2.070.090 5.437.988 
4.650.877 

9.739.666 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 12 di atas, maka secara keseluruhan dapat dijelaskan 

hasil analisa kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari waktu 

dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), jenis kendaraan ringan 

(LV) sebesar Rp. 4.536.404/jam pada kondisi lalu lintas macet jam 

kerja (t1) dan Rp. 4.744.313/jam pada kondisi lalu lintas macet di luar 

jam kerja (t2), dengan rata-rata Rp. 4.650.877/jam. Pada jenis 

kendaraan berat (HV) sebesar Rp. 9.855.062/jam pada kondisi lalu 

lintas macet jam kerja (t1) dan Rp. 9.676.852/jam pada kondisi lalu 

lintas macet di luar jam kerja (t2), dengan rata-rata Rp. 9.739.666/jam. 

Berdasarkan atas hasil analisa biaya kerugian pekerjaan yang 

didapatkan pada penelitian ini, jumlahnya diperoleh secara rata-rata 
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pada jenis kendaraan ringan sebesar Rp. 4.650.877/jam dan pada jenis 

kendaraan berat sebesar Rp. 9.739.666/jam.  Dengan demikian, atas 

dasar analisa tersebut membuktikan dari hasil penelitian ini dapat 

dibuktikan terjadinya kemacetan pada ruas jalan yang menjadi obyek 

penelitian, maka akan menimbulkan dampak biaya kerugian pekerjaan 

yang nilainya significant (nyata) akibat kemacetan lalu lintas ditinjau dari 

waktu tempuh perjalanan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas pengamatan di ruas jalan yang diteliti dan atas 

hasil analisa biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari 

waktu tundaan (delay) perjalanan dan penggunaan bahan bakar minyak 

(BBM), maka dapat dinyatakan beberapa hal penting sebagai 

kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Ruas jalan Pucuk-Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan 

perkerasan sebelumnya menggunakan jenis perkerasan lentur 

(flexible pavement), kondisi jalan tersebut tidak mampu menahan 

beban lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya sehingga terjadi 

penurunan (seattlement) dan pergeseran (sleeeding) pada perkerasan 

jalan dan tanah dasar, sehingga jalan menjadi bergelombang dan 

berlubang. 

2. Adanya proyek perbaikan jalan berupa pergantian jenis perkerasan 

menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) berupa jalan beton 

menyebabkan timbulnya kemacetan lalu lintas kendaraan 

sepanjang ruas jalan yang diperbaiki tersebut. 

3. Biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari waktu 

tundaan (delay) perjalanan untuk jenis kendaraan ringan adalah 

sebesar Rp. 2.090.699/jam pada kondisi macet di jam kerja dan 

sebesar Rp. 3.070.875/jam pada kondisi macet di luar jam kerja; 

sedangkan untuk jenis kendaraan berat adalah sebesar Rp. 

3.349.324/jam pada kondisi macet di jam kerja dan sebesar Rp. 

5.254.032/jam pada kondisi macet di luar jam kerja. 
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4. Biaya kerugian pekerjaan akibat kemacetan ditinjau dari 

penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis kendaraan 

ringan adalah sebesar Rp. 2.445.705/jam pada kondisi macet di 

jam kerja dan sebesar Rp. 1.673.438/jam pada kondisi macet di 

luar jam kerja; sedangkan untuk jenis kendaraan berat adalah 

sebesar Rp. 6.505.738/jam pada kondisi macet di jam kerja dan 

sebesar Rp. 4.422.820/jam pada kondisi macet di luar jam kerja. 
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ANALISA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA 

PROYEK BETON PENANGKIS OMBAK 

Oleh  

Sugiyanto dan Saiful Fallah 
 

A. PENDAHULUAN 

PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), merupakan 

perusahaan kilang minyak yang berlokasi di Desa Remen Kecamatan 

Jenu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Perusahaan ini  diprediksi 

di masa mendatang akan menjadi perusahaan strategis nasional 

mengingat hingga saat ini, negara kita sedang menggiatkan langkah 

untuk memberantas mafia migas salah satunya dengan meningkatkan 

potensi kapasitas produksi kilang minyak sehingga tidak selalu 

tergantung pada kegiatan impor minyak dari negara lain. Hal ini 

ditandai dengan seringnya frekuensi kunjungan para pejabat negara 

yang terkait dengan industri ini untuk meninjau ke lokasi perusahaan 

bahkan presiden Joko Widodo sudah beberapa kali datang ke lokasi 

tersebut. Perusahaan ini dalam menjalankan aktivitas proses produksi 

menggunakan bahan baku berupa condensate, yang disuplai dari lokasi-

lokasi refinery unit (RU) yang terdiri dari RU IV Pertamina Cilacap, RU 

V Pertamina Balikpapan dan RU VI  Pertamina Balongan (Indramayu). 

Produk-produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) 

jenis pertamax, solar, bensin dan avtur dengan total kapasitas produksi 

10.000 barel per hari. 

PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban dalam 

sejarah awalnya  merupakan perusahaan swasta nasional yang sempat 

berhenti beroperasi pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 

dan kemudian diambil alih oleh pertamina pada tahun 2013 hingga 

sekarang. Dengan lokasi perusahaan yang cukup strategis karena berada 

di tepi laut, sangat memudahkan kegiatan bongkar muat dengan 

menggunakan fasilitas transportasi kapal laut. Berdasarkan atas lokasi 

ysng berada di tepi laut pula terdapat permasalahan yang cukup serius 
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dihadapi oleh perusahaan, yaitu terjadinya erosi dan abrasi pantai yang  

merupakan ancaman terhadap keberadaan fasilitas di flare stack dan  

beberapa bagian vital yang lain milik perusahaan. Ancaman tersebut 

berupa hantaman arus ombak yang semakin kuat yang menyebabkan  

kerusakan pada beberapa bagian bangunan pemecah gelombang di 

pelabuhan milik perusahaan tersebut. Kejadian ini dari perjalanan dari 

waktu ke waktu diperkirakan berlanjut semakin parah kondisinya 

dengan laju ombak yang semakin tinggi dan berdasarkan identifikasi 

menunjukkan terjadi kondisi keropos tanah di bibir pantai semakin 

meluas. Dengan adanya permasalahan ini, pihak perusahaan merasa 

perlu untuk segera menghentikan atau setidaknya mengurangi laju 

ombak seoptimal mungkin untuk mencegah terjadinya keropos tanah 

yang akan memperparah keadaan. 

Berdasarkan atas hasil diskusi antara manajemen perusahaan 

dengan tim engineering PT. TPPI Tuban dan juga dari temuan hasil 

investigasi kondisi di lapangan, diketahui pula telah terjadi kerusakan 

pada pemecah gelombang eksisting, yang struktur utamanya berupa 

sheet pile baja cellular type mengalami korosif sehingga tidak efektif lagi 

fungsinya untuk memecah gelombang. Oleh karena itu, maka pihak 

manajemen perusahaan mengambil langkah inisiatif untuk melakukan  

perencanaan dan perancangan bangunan pemecah gelombang yang 

baru sebagai pengganti bangunan pemecah gelombang eksisting berupa 

beton penangkis ombak. Langkah ini mempertimbangkan dari kondisi 

umur ekonomis dan biaya pemeliharaan, meskipun pada proses 

pembuatannya akan membutuhkan anggaran biaya yang relatif cukup 

besar. 

Pada pekerjaan pemasangan beton penangkis ombak diperlukan 

manajemen waktu yang tepat mengingat pekerjaan ini berada di tepi 

laut yang rawan terjadi keterlambatan bila tidak ditangani secara baik. 

Winoto (2014) mengingatkan bahwa sebuah proyek meliputi tugas-

tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan hasil dan waktu 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dengan keterbatasan sumber 

daya. Demikian pula, Husen (2009) mengatakan bahwa perencanaan 
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suatu proyek dapat diartikan sebagai pemberi pegangan bagi pelaksana 

mengenai alokasi sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan dan 

memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 

Demikian pula, Pastiarsa (2015) menyatakan bahwa tujuan manajemen 

proyek adalah mengelola suatu proyek sedemikian rupa sehingga 

diperoleh suatu hasil (deriverables) yang memenuhi skop dan persyaratan 

teknis sesuai batas anggaran dan waktu yang telah ditentukan serta pada 

level resiko, mutu, keselamatan dan keamanan yang dapat ditolerir. 

Lebih lanjut, Handoko (1999) menjelaskan secara lebih rinci bahwa 

tujuan manajemen proyek adalah sebagai berikut: 

1.  Tepat anggaran (on budget), yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai 
dengan anggaran yang telah ditetapkan.  

2.  Tepat waktu (on schedule), yaitu waktu atau jadwal yang merupakan 
salah satu sasaran utama proyek, keterlambatan akan mengakibatkan 
kerugian; seperti penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk 
memasuki pasar dan kerugian lainnya. 

3.  Tepat spesifikasi (on specification), dimana proyek harus sesuai dengan 

spesifikasi mutu yang telah ditetapkan.   

Husen (2011) menyatakan bahwa evaluasi proyek untuk 

mengendalikan waktu dapat dilakukan dengan metode nilai hasil (earned 

value). Pada penerapan metode tersebut adalah dengan aplikasi 

penggunaan Kurva S untuk melakukan pengendalian dalam 

pelaksanaan suatu proyek. Bentuk Kurva S tersebut adalah berupa 

kurva nilai hasil untuk mengevaluasi penggunaan biaya dan jadwal 

waktu proyek sekaigus dan lebih realistis dari keadaan yang terjadi di 

lapangan. Kurva S akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan 

yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Kurva S sangat bermanfaat 

untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada pimpinan 

proyek, karena kurva ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan 

proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam rangka untuk 

mendukung kepentingan dan demi suksesnya pelaksanaan proyek yang 

dilakukan oleh PT. TPPI Tuban terhadap permasalahan erosi dan 

abrasi laut untuk mewujudkan bangunan pemecah gelombang yang 



120 | Sugiyanto 

 

baru, maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan penelitian tentang 

analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis 

ombak. 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lokasi Proyek 

Beton Penangkis Ombak, yang berlokasi di dalam area perusahaan PT. 

Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Desa Remen Kecamatan 

Jenu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, dengan data-data umum 

proyek sebagai berikut ini: 

1. Nama Proyek : Proyek Beton Penangkis Ombak 

2. Pengguna Proyek  : PT. Trans Pacific 
Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban 

3. Lokasi Proyek : Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten 
Tuban 

4. Nilai Proyek : Rp. 900.000.000 (Belum termasuk PPN 10%) 

5. Sumber Dana : Repair & Renovation Budget Tahun 2020 

6. Waktu Proyek : 11 Februari 2020 sampai 21 April 2020 

7. Pelaksana Proyek : CV. Anugerah 

8. Tahun Anggaran : Tahun 2020 
 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mengikuti waktu 

berjalannya Proyek Beton Penangkis Ombak sesuai dengan skedul atau 

jadwal pelaksanaan adalah 70 (tujuh puluh) hari kerja yang dimulai dari 

tanggal 11 Februari 2020 sampai berakhir dengan tanggal 21 April 2020. 

Untuk memudahkan analisis dan pengolahan data, maka pengamatan 

dan pengumpulan data penelitian dibagi dalam periode mingguan 

terdiri sebagai berikut: 

Minggu ke-1 : 11/02 – 17/02 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-2 : 18/02 – 24/02 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-3 : 25/02 – 03/03 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-4 : 04/03 – 10/03 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-5 : 11/03 – 17/03 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-6 : 18/03 – 24/03 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-7 : 25/03 – 31/03 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
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Minggu ke-8 : 01/04 – 07/04 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-9 : 08/04 – 14/04 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Minggu ke-10 : 15/04 – 21/04 tahun 2020 (durasi 7 hari) 
Total ada 10 minggu pengamatan (Total durasi 70 hari). 

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian 

analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis 

ombak adalah terdiri dari: 

a. Data Primer 
Data ini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data pihak pertama, baik melalui pencatatan, pengukuran 

ataupun penghitungan data terdiri dari: 

1) Biaya Aktual Pengeluaran Proyek 
Data ini merupakan biaya aktual pelaksanaan proyek dalam 

penerapan metode nilai hasil (earned value) dibutuhkan untuk analisa 

pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang diteliti, diperoleh secara 

langsung dari pihak  yang punya kewenangan (otoritas) dalam 

pembukuan dan administrasi pengeluaran proyek (project accounting 

manager). Pencatatan pengeluaran aktual proyek ini dinyatakan dalam 

satuan mata uang rupiah (Rp) dan bilamana ada pengeluaran dalam 

bentuk mata uang lainnya, maka dikonversi ke dalam mata uang rupiah 

sesuai dengan patokan kurs yang berlaku pada saat itu. Untuk 

memudahkan dalam pengolahan data, maka dalam pelaksanaan 

penelitian ini penghitungan biaya aktual pengeluaran proyek dilakukan 

dengan sistem pencatatan mulai dari awal proyek berjalan hingga 

proyek selesai dan kemudian direkap tiap hari, disusun dan ditabulasi  

sesuai dengan periode mingguan yang sudah ditentukan untuk 

kepentingan analisa manajemen waktu, selanjutnya dikomulatifkan 

menjadi biaya total pengeluaran proyek. 

2) Waktu Pelaksanaan Berjalannya Proyek 
Data ini diperoleh secara langsung terhadap waktu pelaksanaan 

berjalannya proyek, dengan memantau kondisi aktual penyelesaian tiap 

periode mingguan proyek sesuai dengan durasi 7 hari kerja untuk 

kebutuhan  analisa menggunakan metode nilai hasil (earned value), 
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dihitung waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tiap periode 

tersebut. Dengan demikian, pencatatan dalam pelaksanaan 

menggunakan metode nilai hasil pada penelitian ini, dilakukan 

penghitungan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan periode 

mingguan yang telah ditentukan untuk kebutuhan analisa dan 

pengolahan data. Pencatatan dilakukan mulai dari awal pelaksanaan 

proyek sampai waktu proyek dinyatakan selesai dan diterima dengan 

baik oleh pemilik proyek. 

b. Data Sekunder 
Data ini merupakan data yang didapat dari sumber pihak kedua 

yang terkait dengan proyek yang sedang diteliti (data tidak langsung) 

yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan analisa data, baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan penelitian ini, terdiri 

dari: 

1) Rancangan atau disain proyek 
Rancangan atau disain proyek meliputi tes tanah, denah proyek, 

rancangan kekuatan struktur beton, desain metode kerja, gambar kerja, 

dokumentasi dan lainnya. 

2) Rancangan anggaran belanja proyek (RAB)  
Rancangan anggaran belanja proyek terdiri dari biaya-biaya yang 

tercantum dalam daftar rekapitulasi biaya meliputi jenis pekerjaan, 

volume pekerjaan, satuan, harga satuan pekerjaan, harga satuan dan 

jumlah upah pekerja (man power), bahan bakar minyak (BBM), jumlah 

dan harga satuan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, administrasi & 

umum, manajemen dan biaya-biaya lainnya. 

3) Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek (RKS) 
Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan pelaksanaan proyek 

terdiri dari keterangan dan informasi tentang proyek yang dikerjakan, 

penjelasan umum dan teknis, peraturan teknis, syarat pelaksanaan dan 

persyaratan administrasi. 

 

 



Sugiyanto | 123 

4) Penjadwalan waktu proyek (time schedule) 
Penjadwalan waktu proyek berisi uraian-uraian aktivitas atau 

kegiatan beserta kebutuhan waktu pelaksanaan dan hingga kapan 

proyek tersebut harus diselesaikan. 

Pengukuran variabel dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

terdiri dari pengukuran variabel yang dibutuhkan dalam proses 

pengolahan data dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value) 

pada proyek beton penangkis ombak, terdiri dari analisa schedule variance 

(SV) dan analisa  schedule performance index (SPI). Dengan demikian, 

pengukuran variabel terdiri sebagai berikut ini: 

1. Variabel ACWP 
Actual Cost for Work performed (ACWP) adalah jumlah biaya aktual 

dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. ACWP didapat dari data 

akutansi pada tanggal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya 

aktual dari paket kerja. ACWP merupakan biaya aktual yang diperlukan 

untuk membiayai proyek dari awal hingga selesai, disusun dalam 

pengeluaran aktual mingguan (per minggu) sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data pada penelitian ini. 

2. Variabel BCWP 
Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) adalah nilai yang diterima 

dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP 

inilah yang disebut earned value, dihitung berdasarkan akumulasi dari 

pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Variabel BCWP dapat 

diperoleh dengan perhitungan rumus sebagai berikut: 

 
 
 

3. Variabel  BCWS  
Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) adalah biaya yang 

dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun terhadap waktu. 

BCWS dihitung dari penjumlahan biaya yang direncanakan untuk 

pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Variabel BCWS dalam aplikasi 

dalam proyek adalah biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan 

BCWP = Bobobt Penyelesaian Pekerjaan (%) X Komulatif Anggaran 
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kegiatan proyek, disusun dalam rekap anggaran mingguan (per minggu) 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan 

pengolahan data pada penelitian ini. 

4. Indikator   SV 
Schedule variance (SV) atau varian jadwal adalah perbedaan bagian 

pekerjaan yang dapat dilaksanakan (BCWP) dengan bagian pekerjaan 

yang direncanakan (BCWS). Nilai indikator SV dapat diperoleh dengan 

perhitungan rumus seperti di bawah ini: 

 
 
 

5. Indek SPI 
Schedule performance index (SPI) atau indek kinerja jadwal adalah 

perbandingan antara penyelesaian pekerjaan di lapangan (BCWP) 

dengan rencana kerja pada periode waktu tertentu (BCWS). Nilai indek 

SPI dapat diperoleh atau dihitung dengan perhitungan menggunakan 

rumus sebagai berikut ini: 

 
 

 
Pengolahan dan analisis data pada pelaksanaan penelitian tentang 

analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis 

ombak adalah dengan menggunakan perangkat lunak (software) sebagai 

berikut ini: 

1. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software komputer yang 
terdiri dari microsoft excel. Analisis ini dilakukan untuk menghitung 
dan mengolah data kuantitatif terdiri dari data anggaran biaya, bobot 
biaya pelaksanaan proyek, nilai hasil (earned value),  rincian biaya pada 
pelaksanaan proyek, penghitungan indikator kinerja jadwal, serta 
penghitungan indek kinerja jadwal. 

2. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software komputer yang 
terdiri dari microsoft word. Analisis ini dilakukan untuk 
memvisualisasikan grafik dari Kurva S yang menggambarkan progress 
kemajuan proyek yang sedang diteliti. Bentuk Kurva S terdiri dari 

SV= BCWP - BCWS 

SPI = BCWP : BCWS 
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pemaduan kemajuan setiap tambahan waktu untuk mendapatkan 
kemajuan komulatif yang digunakan dalam pemantauan pekerjaan. 
Ukuran kemajuan dititikberatkan pada progress kerja dan biaya. 
Sumbu X menunjukan skala waktu (durasi pelaksanaan proyek), 
sedangkan pada sumbu Y merupakan skala biaya atau prestasi kerja, 
yang terdiri dari variabel-variabel  BCWS,  ACWP dan BCWP. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pada proyek yang diteliti ini merupakan proyek beton penangkis 

ombak yang ditujukan untuk mengganti penangkis ombak yang 

sebelumnya sudah ada. Proses penggantian penangkis ombak milik PT. 

Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban ini dilakukan 

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar keputusan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan penangkis ombak yang ada tidak mampu bekerja 
dengan performa yang diharapkan karena sudah tidak mampu 
menahan terjadinya proses erosi dan abrasi laut. 

2. Struktur penangkis ombak lama terbuat dari komponen logam baja 
dan karena sifat air laut mengandung kadang garam tinggi 
menyebabkan kondisi korosif dan berkarat. 

3. Kondisi keropos tanah di struktur badan penangkis ombak semakin 
meluas karena adanya hantaman ombak yang cukup keras terutama 
pada saat cuaca buruk karena angin kencang. 

4.  Berdasarkan atas ketahanan terhadap sifat korosif air laut dan umur 
ekonomis yang lebih panjang,  maka manajemen PT. Trans Pacific 
Petrochemical Indotama Tuban memutuskan untuk mengganti 
penangkis ombak yang ada dengan penangkis ombak baru yang 
terbuat dari beton. 

5.  Pembuatan penangkis ombak yamg baru diwujudkan dengan 

menyelenggarakan adanya  proyek beton penangkis ombak dengan 

melibatkan kontraktor profesional untuk merealisasikannya. 

Untuk memvisualisasikan kondisi kerusakan karena kemampuan 

penangkis ombak yang sudah ada tidak mampu bekerja sebagaimana 

mestinya, diperlihatkan pada gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1. Kondisi Kerusakan di Bibir Pantai Milik PT. TPPI Tuban 

Pada gambar 1 dapat diamati kondisi kerusakan bagian yang 

mengalami keropos tanah sehingga memerlukan penganganan yang 

serius dilakukan oleh manajemen perusahaan. Langkah yang telah 

diputuskan untuk memecahkan permasalahan tersebut oleh 

manajemen perusahaan adalah dengan melakukan penggantian 

penangkis ombak lama yang terbuat dari komponen baja dengan 

penangkis ombak baru, yang terbuat dari komponen beton seperti 

ditampilkan pada gambar 2 berikut ini:  

 

   Gambar 2. Proyek Beton Penangkis Ombak Milik PT. TPPI Tuban 

Berdasarkan atas yang ditampakkan pada gambar 2 di atas, maka 

diperlihatkan penampang penangkis ombak yang baru terbuat dari 
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struktur komponen beton. Proyek ini dianggarkan menelan biaya Rp. 

900.000.000 (belum termasuk PPN 10%) yang dialokasikan dari 

sumber dana milik perusahaan PT. Trans Pacific Petrochemical 

Indotama (TPPI) Tuban sebagai pengguna proyek dari pos pengeluaran 

repair and renovation budget. 

Oleh karena lokasi pengerjaan proyek berada persis di tepi laut dan 

jauh dari lokasi pemukiman penduduk, maka membutuhkan kriteria 

pemilihan kontraktor yang handal dan profesional serta berpengalaman 

dalam merealisasikan proyek tersebut. Setelah diadakan lelang 

pekerjaan kontruksi ini, didapatkan kontraktor CV. Anugerah sebagai 

pemenangnya dan proyek beton beton penangkis ombak ini dijabarkan 

dalam uraian pekerjaan yang direncanakan dan dibuat kontrak 

kontruksi antara pihak pengguna proyek dan pihak kontraktor penyedia 

jasa seperti ditampilkan pada tabel 1 di halaman berikut ini: 

Tabel 1. Uraian Pekerjaan Proyek Beton Penangkis Ombak 

No 
Uraian Pekerjaan 

Quantity Sat 

Harga 
Satuan 

Total Biaya 

Pekerjaan 
Persiapan 

Rp Rp 

1 
Mobilisasi 
peralatan 

1 Lot 7.500.000  7.500.000 

2 
Pekerjaan 
pengukuran 

1 Lot 5.000.000  5.000.000 

Sub Total  12.500.000 

 Pekerjaan Utama  

1 

Persiapan sebelum 
pemancangan 
dengan pengadaan 
dan penyusunan 
roublemound 700-
1000 Kg di utara 
sheet pile sisi barat 

   800 Ton 135.000 108.000.000 

2 

Meratakan area 
kerja crane pancang 
sebelum 
pemancangan 

1.000 M3 25.000   25.000.000 
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dengan filling and 
compacting  

3 

Instal reinforced 
concrete pile cap 
fc’350Kg/cm2 
dengan semen type 
1 + fly as (marine 
grade), meliputi 
pemotongan sheet 
pile, besi beton, 
begesting dan 
pengecoran 

      60 M3 3.250.000 195.000.000 

4 

Pengadaan & 
penyusunan toe 
protection 
roublemound 700-
1000 Kg 

1.892 Ton 135.000 255.420.000 

5 

Pengadaan & 
penyusunan 
roublemound 50-75 
Kg 

  468 Ton 135.000   63.180.000 

6 

Pengadaan & 
pemasangan non 
woven geotextile 400 
gr/m2 

1.200 M2 25.000   30.000.000 

7 Filling & compacting  6.750 M3 30.000 202.500.000 

8 
Pekerjaan 
penggalian 

1.500 M3 20.000    30.000000 

Sub Total 909.100.000 

Total 921.600.000 

Pembulatan 900.000.000 

PPN 10%   90.000.000 

Jumlah Total 990.000.000 

Sumber: CV. Anugerah (2020) 

2. Penghitungan Variabel Nilai Hasil Proyek Beton 

Penangkis Ombak 

Berdasarkan atas data yang diperoleh dari sumber data pihak kedua  

didapatkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada proyek beton 

penangkis ombak, seperti ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini: 
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Tabel 2. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Proyek Beton Penangkis 

Ombak 

Minggu 
Ke- 

Hari 
Ke- 

Biaya RAB (Variabel BCWS) 

Per Minggu (Rp) Komulatif  (Rp) 

1 7 25.100.000  25.100.000 

2 14 53.666.500  78.766.500 

3 21 78.676.600  157.443.100 

4 28 82.558.400  240.001.500 

5 35 105.332.200  345.333.700 

6 42 109.222.400 454.556.100 

7 49 121.556.700  576.112.800 

8 56 126.303.200  702.416.000 

9 63 104.942.000 807.358.000 

10 70 92.642.000  900.000.000 

 Sumber: CV. Anugerah (2020) 

Pada tabel 2 tersebut, diperlihatkan bahwa Rancangan Anggaran 

Belanja Proyek tersebut terjadwal dalam  periode mingguan dengan 

durasi pengerjaan 70 hari kalender dimulai dari 11 Februari 2020 hingga 

batas akhir penyelesaian proyek 21 April  2020. Berdasarkan atas  jadwal 

proyek tersebut, maka untuk memudahkan analisa dan pengolahan data 

pada penelitian ini, durasi proyek dibagi  menjadi periode per minggu 

sehingga didapatkan data pengamatan sebanyak  10 (sepuluh) minggu. 

Pada masing-masing periode minggu tersebut, terdistribusi besarnya 

anggaran tiap periode per minggu dengan nilai anggaran terbesar  

berada  pada  aktivitas minggu ke-8 sejumlah Rp. 126.303.200 atau 14%  

dari total anggaran proyek. 

Besarya anggaran terkecil berada pada aktivitas minggu ke-1 yang 

merupakan awal dimulainya proyek senilai Rp. 25.100.000 atau hampir 

3% dari nilai total anggaran proyek. Pada tabel tersebut juga disajikan 

data secara komulatif kebutuhan nilai anggaran proyek adalah sebesar 

Rp. 900.000.000 (#Terbilang sembilan ratus  juta rupiah#). Besanya 

nilai anggaran komulatif yang dituangkan dalam RAB dalam teknik 

pengendalian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil (earned 



130 | Sugiyanto 

value method) dinamakan dengan variabel Budgeted Cost for Work 

Schedule (BCWS). 

Rani (2016) mengatakan bahwa manajemen dalam pelaksanaan 

konstruksi dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan, yaitu 

proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan dasar sasaran 

termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut. Tujuan dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan sasaran proyek dan mendapat 

keuntungan dari total biaya yang telah dikeluarkan. Berkaitan dengan 

pelaksanaan dalam penelitian mengenai analisa penerapan manajemen 

waktu pada proyek yang diteliti, maka dibutuhkan data pengeluaran 

aktual pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak terdiri dari 

rekapitulasi atas biaya-biaya yang meliputi biaya tenaga kerja (man 

power), material & bahan, bahan bakar minyak (BBM), administrasi & 

umum, peralatan dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan atas hasil 

rekapitulasi biaya aktual proyek pada obyek yang diteliti, dapat disajikan  

pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Biaya Aktual Proyek Beton Penangkis Ombak 

Minggu Ke- Hari Ke- 
Biaya Aktual (Variabel ACWP) 

ACWP Per minggu 
(Rp) 

ACWP Komulatif 
(Rp) 

1 7 28.000.000 28.000.000  

2 14 65.300.000  93.300.000  

3 21 95.777.500  189.077.500 

4 28 78.355.000  267.432.500  

5 35 84.677.500  352.110.000  

6 42 90.501.000 442.611.000  

7 49 125.332.500  567.943.500  

8 56 150.778.500 718.722.000  

9 63 60.788.500  779.510.500  

10 70 40.855.500  820.366.000  

 Sumber: CV. Anugerah (2020) 
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Pada tabel 3 di atas, diperlihatkan pengeluaran biaya aktual proyek 

sesuai dengan pencatatan dalam akuntansi pelaksanaan proyek, yang 

tersaji dalam uraian pengeluaran periode per minggu dan dalam 

pengeluaran secara komulatif. Hal yang sama seperti dinyatakan dalam 

RAB proyek juga terjadi pada minggu ke-8 mencatatkan pengeluaran 

aktual paling besar nilainya diantara periode minggu lainnya dengan 

nilai Rp. 150.778.500 atau 18% dari nilai total biaya aktual proyek. 

Besarya pengeluaran aktual proyek terkecil berada pada aktivitas 

minggu ke-1 yang merupakan awal dimulainya proyek senilai Rp. 

28.000.000 atau hampir 4% dari nilai total anggaran proyek. Pada tabel 

tersebut juga diperoleh besarnya nilai pengeluaran biaya aktual pada 

obyek proyek yang diteliti secara komulatif diperoleh sebesar Rp. 

820.266.000 (#Terbilang delapan ratus dua puluh juta dua ratus enam 

puluh enam ribu rupiah#). Besarnya biaya pengeluaran aktual proyek 

tersebut dalam teknik pengendalian proyek dengan menggunakan 

metode nilai hasil (earned value method)  dinamakan variabel Actual Cost 

for Work Performed (ACWP). 

Soeharto (1995) menjelaskan bahwa metode nilai hasil (earned value 

method) untuk mengukur kinerja proyek dengan membandingkan nilai 

pekerjaan yang dianggarkan dengan aktual yang diselesaikan untuk 

mengetahui apakah kinerja jadwal pelaksanaan proyek masih sesuai 

dengan skedul yang direncanakan. Berdasarkan atas data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka hasil penghitungan nilai hasil (earned value) 

ditampilkan pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Nilai Hasil (Earned Value) Pelaksanaan Proyek Beton 

Penangkis Ombak (Variabel BCWP). 

Minggu ke- Hari Ke- 

Bobot 
Penyelesaian  

Nilai Hasil (Variabel 
BCWP)  

% Rp 

1 7 5,50 49.500.000  

2 14 10,00 90.000.000  

3 21 18,00 162.000.000  

4 28 24,50 220.500.000  



132 | Sugiyanto 

5 35 34,00 306.000.000  

6 42 50,50 454.500.000  

7 49 65,00 585.000.000  

8 56 70,00 630.000.000  

9 63 85,00 765.000.000  

10 71 100,00 900.000.000  

Sumber: Data diolah  

Seperti yang disajikan pada tabel 4, dapat dilihat persentase bobot 

penyelesaian pekerjaan (%) dan hasil penghitungan nilai hasil yang 

diperoleh dalam pelaksanaan proyek yang diteliti. Pada tabel tersebut 

dapat diamati bahwa berdasarkan bobot penyelesaian proyek (%) 

diketahui pada awal pelaksanaan pada minggu ke-1, ke-2 dan ke-3 

proyek berjalan sangat lambat, kemudian meningkat secara progresif 

pada minggu ke-4, ke-5, dan ke-6 hingga minggu selanjutnya sampai 

pada minggu ke-10 proyek selesai dikerjakan.  

Nilai hasil (earned value) adalah hasil yang didapat berdasarkan 

pekerjaan yang telah diselesaikan dan dihitung berdasarkan persentase 

bobot yang didapat dikalikan dengan komulatif anggaran (nilai 

kontrak).  Berdasarkan atas nilai hasil yang telah didapatkan dalam 

pelaksanaan proyek pada obyek yang diteliti dalam penjumlahan 

komulatif diperoleh jumlah sebesar Rp. 900.000.000 (#Terbilang 

sembilan ratus juta rupiah#), dalam teknik pengendalian proyek 

menggunakan metode nilai hasil disebut variabel Budgeted Cost for Work 

Performed (BCWP). Untuk mendapatkan nilai hasil seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 4 di atas, maka dapat diperoleh dengan contoh  

perhitungan sebagai berikut ini: 

 
 
  
 

Berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan dalam perhitungan variabel 

nilai hasil,  maka sudah mencukupi untuk dilakukan analisa penerapan 

manajemen waktu pada proyek beton penagkis ombak menggunakan 

Nilai Hasil (BCWP)  = Bobot penyelesain (%) x Komulatif Anggaran 

          = (100%:100%) x Rp. 900.000.000 

          =  Rp. 900.000.000 
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metode nilai hasil. Pada analisa tersebut akan bisa dijelaskan mengenai 

kinerja jadwal pelaksanaan proyek sekaligus dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian hipotesis penelitian. Variabel-variabel nilai hasil 

dari proyek yang diteliti pada penelitian ini ditampilkan pada tabel 5 

berikut ini: 

Tabel 5. Variabel Nilai Hasil Proyek Beton Penangkis Ombak 

Minggu 
Ke- 

Hari 
Ke- 

Variabel Nilai Hasil (Rp) 

BCWS ACWP BCWP 

1 7 25.100.000 28.000.000 49.500.000 

2 14 78.766.500 93.300.000 90.000.000 

3 21 157.443.100 189.077.500 162.000.000 

4 28 240.001500 267.432.500 220.500.000 

5 35 345.333.700 352.110.000 306.000.000 

6 42 454.556.100 442.611.000 454.500.000 

7 49 576.112.800 567.943.500 585.000.000 

8 56 702.416.000 718.722.000 630.000.000 

9 63 807.358.000 779.510.500 765.000.000 

10 70 900.000.000 820.366.000 900.000.000 

Sumber: data diolah 

3. Analisa Kinerja Jadwal Pelaksanaan Proyek Beton 

Penangkis Ombak 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam konsep nilai hasil 

menggunakan Kurva S yang bisa menjelaskan mengenai kondisi 

kemajuan proyek. Husen (2011) menyatakan bahwa evaluasi proyek 

untuk mengendalikan  waktu adalah bentuk Kurva S yang dimodifikasi 

menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: 

1.  Rencana dari volume dan biaya pekerjaan (BCWS). 
2.  Realisasi dari volume pekerjaan dan rencana biaya (BCWP). 
3. Realisasi biaya dan volume pekerjaan (ACWP). 

Lebih lanjut, Husen (2011) menjelaskan bahwa untuk memantau 

kondisi keuangan proyek dalam pembiayaan proyek, perlu dibuat kurva 

yang dinamakan Kurva S. Pada pembuatan Kurva S tampilan informasi 

dengan Sumbu X menunjukkan durasi proyek dan Sumbu Y 

menyatakan komulatif biayanya. Anggaran komulatif biaya ditunjukkan 
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oleh variabel-variabel nilai hasil meliputi BCWS, BCWP dan ACWP. 

Pada Kurva S yang terbentuk dapat menggambarkan terjadinya 

perlambatan atau percepatan kinerja proyek dari segi waktu. 

Berdasarkan atas data variabel nilai hasil yang diperoleh dalam 

penelitian pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, maka 

bentuk Kurva S dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut ini. 

 
Gambar 3. Grafik Analisa Varian Terpadu Proyek Beton Penangkis 

Ombak Disajikan dengan Kurva S 

Pada gambar 3 di atas, maka diperlihatkan mengenai variabel 

BCWS, ACWP dan BCWP yang mencerminkan status kinerja jadwal 

proyek. Pada kurva tersebut tampak bahwa biaya aktual proyek 

(ACWP) ditandai pada garis berwarna biru,  biaya anggaran proyek 

(BCWS) ditandai dengan garis berwarna hijau dan nilai hasil proyek 

proyek (BCWP) ditandai dengan garis berwarna merah. Dengan 

pencapaian posisi ke-3 variabel yang diperlihatkan pada Kurva S yang 

terbentuk, maka ke-3 variabel tersebut terlihat membentuk kurva 

dengan variasi yang menunjukkan selisih yang cukup ketat. Terjadi 

perubahan posisi yang saling bergantian dalam perjalanan waktu 

pelaksanaan proyek, kadang di atas dan kadang di bawah dari kurva 

yang terbentuk oleh ke-3 variabel tersebut. 
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Pada gambar 3, dapat juga diperlihatkan mengenai kinerja waktu 

pada obyek penelitian  ditampilkan dalam grafik yang disajikan dalam 

Kurva S. Pada kurva tersebut diperlihatkan bahwa realisasi waktu 

pengerjaan proyek pada Sumbu X berjalan melambat bila dibandingkan 

dengan skedul perencanaan proyek dari minggu ke-1 hingga minggu ke-

3 dan progres kemajuan proyek ditunjukkan pada Sumbu Y. 

Selanjutnya, pada minggu ke-4 hingga minggu ke-8 waktu pelaksanaan 

proyek berjalan sesuai dengan jadwal rencana proyek dan dapat 

dikatakan proyek berjalan pada lintasan yang benar (on the right track). 

Memasuki pada kondisi menjelang batas waktu penyelesaian proyek 

pada minggu ke-9 dan minggu ke-10, waktu berjalannya proyek 

menunjukkan adanya percepatan dari jadwal yang direncanakan 

sehingga proyek beton penangkis ombak bisa selesai dikerjakan dengan 

tepat waktu (on schedule). 

Pada teknik pengendalian proyek dengan menggunakan metode 

nilai hasil (earned value) dari analisa terbentuknya kurva yang dihasilkan 

atas variabel-variabel BCWS, BCWP dan ACWP,  masih ada analisa 

lanjutan untuk memperlihatkan secara lebih mendalam untuk lebih 

meyakinkan kinerja jadwal pada pelaksanaan proyek. Analisa ini 

dilakukan untuk bisa memperlihatkan status kinerja jadwal proyek per 

periode pengamatan pada obyek yang diteliti dengan penghitungan 

indikator varian jadwal (schedule variance). Indikator schedule variance (SV) 

mempunyai peluang nilai yang akan didapatkan pada pelaksanaan 

proyek terdiri dari angka negatif, angka positif, atau angka 0. Dengan 

perolehan nilai yang didapatkan pada penghitungan indikator schedule 

variance tersebut, akan dapat menjelaskan status proyek berkaitan 

dengan kinerja jadwal proyek, apakah terjadi percepatan, kelambatan 

atau tepat jadwal pelaksanaan proyek. Indikator schedule variance dihitung 

dari pengurangan variabel BCWS terhadap BCWP.  Pada penelitian 

pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, didapatkan besaran/ 

indikator schedule variance (SV)  terlihat pada tabel 6 sebagai berikut ini. 
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Tabel 6. Indikator Schedule Variance (Varian Jadwal) Proyek Beton 

penangkis Ombak 

Minggu ke- BCWS (Rp) BCWP (Rp) SV (Rp) 

1 25.100.000 49.500.000 (24.400.000) 

2 78.766.500 90.000.000 (11.233.500) 

3 157.443.100 162.000.000  (4.556.900) 

4 240.001.500 220.500.000 19.501.500 

5 345.333.700 306.000.000 39.333.700 

6 454.556.100 454.500.000        56.100 

7 576.112.800 585.000.000   (8.887.200) 

8 702.416.000 630.000.000 72.416.000 

9 807.358.000 765.000.000 42.358.000 

10 900.000.000 900.000.000 0 

Sumber: Data diolah  

Pada tabel 6 di atas, berdasarkan pengurangan atas variabel BCWS 

dengan variabel BCWP yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diperlihatkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja jadwal 

proyek dihasilkan dengan SV bernilai positif, negarif dan angka 0. 

Dengan perolehan nilai-nilai dari indikator SV yang cukup bervariasi 

tersebut, maka analisa waktu pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-

2, ke-3 dan minggu ke-7 mengalami keterlambatan dari jadwal waktu 

yang direncanakan karena SV-nya negatif. Selanjutnya pada minggu ke-

4, ke-5, ke-6, ke-8 dan ke-9 menunjukkan waktu pelaksanaan proyek 

mengalami percepatan dari jadwal yang direncanakan karena SV-nya 

positif. Hasil akhirnya pada minggu ke-10, dengan didapatkan nilai 

SV=0 mengindikasikan kinerja jadwal proyek menunjukkan proyek 

selesai dengan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan . Untuk 

mendapatkan nilai dari indikator SV seperti yang termuat pada Tabel 6 

di atas, maka dicontohkan perhitungan pada minggu ke-10 dengan 

perhitungan rumus berikut ini: 

 
 
 

SV  = BCWS – BCWP 

      = Rp. 900.000.000 – Rp. 900.000.000 

      = 0 
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Dengan perolehan nilai-nilai indikator SV yang cukup bervariasi 

tersebut pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perolehan indikator SV bernilai negatif dicapai pada pelaksanaan 
proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-7; mengindikasikan 
bahwa pada periode minggu-minggu tersebut jadwal proyek berjalan 
lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Kondisi ini dinamakan 
schedule overrun. Terjadinya keterlambatan ini dimungkinkan karena 
pada tahap awal pelaksanaan proyek masih butuh persiapan-
persiapan yang dibutuhkan dalam proyek, termasuk proses 
mendatangkan alat berat kadang mengalami hambatan di lapangan. 

2. Perolehan indikator SV bernilai positif dicapai pada pelaksanaan 
proyek pada minggu ke-4, ke-5,  ke-6, ke-8 dan ke-9; 
mengindikasikan bahwa pada periode minggu-minggu tersebut 
jadwal proyek berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. 
Kondisi ini dinamakan schedule underrun. Terjadinya percepatan  
jadwal pelaksanaan proyek lebih cepat dari yang direncanakan, 
menunjukkan bahwa pelaksana proyek telah teruji handal dan 
profesional melalui metode perencanaan kerja yang matang sehingga 
laju proyek bisa berjalan dengan cukup baik. 

3. Perolehan indikator SV bernilai angka 0 dicapai pada pelaksanaan 

proyek minggu ke-10, mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek 

berlangsung tepat jadwal sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

Dengan pencapaian atas nilai indikator ini, maka realisasi 

pelaksanaan proyek beton penangkis ombak selesai dengan jadwal 

yang telah direncanakan. Kondisi ini dinamakan on schedule. 

Pencapaian kondisi ini bukan persoalan yang sederhana dan 

didapatkan dengan begitu saja, melainkan dibutuhkan upaya dan 

effort yang memadai dalam rangka mencapai sasaran proyek. 

Untuk menambah keyakinan dan sekaligus melengkapi dalam 

analisa dengan menggunakan metode nilai hasil (eaned value) untuk dapat 

mengetahui status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu, maka 

analisis dapat dilanjutkan untuk mendapatkan perhitungan nilai indek 

yang dinamakan schedule performance index (indek kinerja jadwal). Schedule 

performance index (SPI) dapat diperoleh dengan perhitungan pembagian 
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dari variabel nilai hasil (BCWP) dengan variabel anggaran proyek 

(BCWS). Berdasarkan atas pelaksanaan proyek beton penangkis ombak 

didapatkan hasil perhitungan indek dari schedule performance index (SPI) 

disajikan pada tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 7. Indek Kinerja Jadwal (SPI) Proyek Beton Penangkis Ombak 

Minggu ke- BCWS (Rp) BCWP (Rp) SPI Performasi 

1 25.100.000 49.500.000 0,51 Lebih Lambat 

2 78.766.500 90.000.000 0,87 Lebih Lambat 

3 157.443.100 162.000.000 0,97 Lebih Lambat 

4 240.001.500 220.500.000 1,09 Lebih Cepat 

5 345.333.700 306.000.000 1,13 Lebih Cepat 

6 454.556.100 454.500.000 1,00 Sesuai Jadwal 

7 576.112.800 585.000.000 0,98 Lebih Lambat 

8 702.416.000 630.000.000 1,11 Lebih Cepat 

9 807.358.000 765.000.000 1,06 Lebih Cepat 

10 900.000.000 900.000.000 1 Sesuai Jadwal 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel 7 di atas, berdasarkan atas nilai variabel BCWS dan 

variabel BCWP yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlihatkan 

performasi status proyek yang berkaitan dengan indek kinerja jadwal 

proyek atas indek SPI dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Performasi berjalannya waktu proyek terjadi kelambatan dari jadwal 
yang direncanakan pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 
karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya di bawah 1. 

2. Performasi berjalannya waktu proyek terjadi lebih cepat dari jadwal 
yang direncanakan pada minggu ke-4,ke-5, ke-8 dan minggu ke-9 
karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya di atas 1. 

3.  Performasi berjalannya proyek menghasilkan ketepatan jadwal pada 

minggu ke-10 karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya 

angka 1. 

Dengan perolehan nilai indek SPI = 1 pada pelaksanaan proyek 

beton penangkis ombak, maka mengindikasikan bahwa pelaksanaan 

proyek berlangsung tepat jadwal (on schedule) sesuai dengan waktu yang 
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direncanakan. Untuk mendapatkan indek SPI sesuai dengan data yang 

dicantumkan pada tabel tersebut di atas dicontohkan pada minggu ke-

10, maka dapat diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus 

seperti disajikan pada  berikut ini: 

 
 
 
 

Dengan perolehan nilai indek SPI yang didapatkan pada proyek 

yang menjadi obyek penelitian, maka memberikan keyakinan bahwa 

kinerja jadwal berjalan dengan jadwal tepat sesuai jadwal yang 

direncanakan dimulai dari tanggal 11 Februari 2019 dan selesai pada 

tanggal 21 April 2019. Dengan terjadinya penyelesaian proyek sesuai 

dengan rencana jadwal yang telah ditentukan, dapat dikatakan bahwa 

status proyek berkenaan dengan kinerja jadwal sudah baik dilakukan 

oleh pelaksana proyek. Pelaksana proyek sudah mampu menerapkan 

manajemen waktu proyek dengan semestinya dan membuktikan dalam 

pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

 
 
  

Berdasarkan atas aplikasi dengan menggunakan nilai hasil (earned 

value) pada proyek beton penangkis ombak yang diteliti ini, analisa 

divisualisasikan melalui Kurva S dengan menggunakan variabel BCWS, 

ACWP dan BCWP; analisa dilanjutkan dengan penghitungan indikator 

SV (schedule variance) dan analisa dilanjutkan lagi dengan penghitungan 

indek SPI (schedule performance index); kesemua analisa tersebut 

membuktikan hipotesis penelitian Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian interpretasinya dengan hasil pengujian atas hipotesis 

penelitian tersebut, maka membuktikan bahwa penerapan manajemen 

waktu proyek (time management) pada proyek beton penangkis ombak 

menghasilkan ketepatan jawal penyelesaian proyek sesuai dengan yang 

dijadwalkan (on schedule) pada tanggal 21 April 2020. 

SPI = BCWP : BCWS 

       = Rp. 900.000.000 : Rp. 900.000.000  

       = 1  

 

Ho = Ditolak 

H1 = Diterima 
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D. KESIMPULAN 

Pada penelitian tentang analisa penerapan manajemen waktu pada 

proyek beton penangkis ombak, maka dapat dihasilkan kesimpulan 

yang mengandung beberapa hal penting sebagai berikut ini: 

1. Pengendalian proyek adalah suatu usaha sistematis untuk 
menentukan standar yang sesuai dengan perencanaan proyek, 
merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan 
standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara 
waktu pelaksanaan dengan jadwal yang direncanakan dan 
mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar dihasilkan 
ketepatan jadwal pelaksanaan proyek. 

2. Untuk kepentingan analisa penerapan manajemen waktu pada 
proyek beton penangkis ombak yang diteliti ini, proyek tersebut 
diamati dalam 10 periode mingguan yang masing-masing periode 
membutuhkan durasi 7 hari kerja dimulai dari tanggal 11 Februari 
sampai dengan tanggal 21 April 2020. 

3. Berdasarkan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek 
yang diteliti, didapatkan informasi waktu pelaksanaan proyek pada 
minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 berjalan dengan lebih 
lambat dari jadwal yang direncanakan; kemudian pada minggu ke-
4, ke-5, ke-6, ke-8 dan minggu ke-9 berjalan dengan lebih cepat 
dari jadwal yang direncanakan; dan akhirnya pada minggu ke-10 
pelaksanaan proyek mencapai penyelesaian sesuai dengan jadwal 
yang direncanakan. 

4. Berdasarkan atas analisa kinerja jadwal dengan menggunakan 
metode nilai hasil (earned value method) pada pelaksanaan proyek 
beton penangkis ombak, didapatkan hasil perhitungan varian 
jadwal (schedule variance) SV = 0 dan indek kinerja jadwal (schedule 
performance index) SPI =1. Dengan demikian, hasil analisa 
pelaksanaan proyek yang diteliti secara meyakinkan menunjukkan 
terjadinya jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan (on schedule). 
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STUDI ANALISIS PROYEK JALAN SIDOHARJO 

KECAMATAN SENORI TUBAN DENGAN METODE 

ANALISIS KOMPONEN SKBI-2.3.26.1987  

Oleh  

Sugiyanto dan Arief Setiawan  

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat 

ini salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur berupa jalan. 

Bahkan pada pemerintahan Joko Widodo saat ini, proses pembangunan 

jalan tol dilakukan secara cukup masif tidak terkecuali hanya di pulau 

Jawa, tetapi ke luar pulau Jawa. Hal ini ditempuh dengan merubah 

paradigma baru yang dulunya proses pembangunan hanya memusat di 

pulau Jawa saja (Jawa sentris) beralih menjadi menyebar ke seluruh 

pulau-pulau lain yang ada di luar Jawa (Indonesia sentris).  

Jalan merupakan suatu sarana transportasi yang sangat penting 

karena dengan adanya jalan, masyarakat dapat saling berhubungan 

dengan masyarakat yang berada di tempat lain dengan berbagai 

kepentingan yang dapat dilakukan. Dengan adanya fasilitas tersebut, 

masyarakat bisa berdagang untuk mengambil komoditi dari daerah lain 

untuk dipasarkan di daerahnya, menjual hasil komoditi hasil bumi atau 

sawah ke daerah lain, kebutuhan bahan material bisa mudah 

didapatkan, keinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi 

di berbagai perguruan tinggi atau universitas ternama yang dicita-

citakan bisa terpenuhi, kunjungan atau kegiatan silaturahmi antar 

saudara menjadi mudah dilaksanakan, dan banyak kepentingan lain 

yang bisa dilakukan. Jalan merupakan infrastruktur yang 

menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain yang sangat 

penting dalam sistem pelayanan masyarakat (Wirahadikusumah, 2007). 
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Untuk menjamin agar jalan dapat memberikan pelayanan se-

bagaimana banyak kepentingan yang diharapkan oleh masyarakat, maka 

selalu diusahakan adanya peningkatan-peningkatan atau pemeliharaan 

fasilitas jalan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena jalan harus 

memiliki syarat-syarat umum, yaitu dari segi konstruksi harus kuat, awet 

dan tahan kedap air. Disamping itu, jika dilihat dari segi pelayanan, 

maka jalan harus memiliki permukaan rata, tidak licin, tidak berlubang, 

mudah digunakan serta geometrik memadai dan ekonomis. Untuk itu, 

dibutuhkan suatu rancangan perkerasan yang mampu melayani beban 

berupa lalu lintas yang melewati fasilitas jalan tersebut. Dengan adanya 

perkerasan jalan, maka mekanismenya adalah struktur jalan tetap kuat 

ketika  menerima beban lalu lintas karena dapat menyebarkan beban ke 

lapis di bawahnya kemudian diteruskan ke tanah dasar. 

Perkerasan jalan adalah lapisan atau badan jalan yang meng-

gunakan bahan khusus, yaitu campuran antara agregat dan bahan ikat 

yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas jalan. Agregat yang 

dipakai terdiri dari batu pecah, batu belah, atau batu kali; sedangkan 

bahan ikat yang digunakan berupa aspal atau semen. Adapun 

berdasarkan dari segi pemakaian jenis bahan pengikat yang 

dipergunakan, maka dikenal 2 (dua) jenis kategori perkerasan yaitu 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku (rigid pavement). 

Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai 

bahan pengikatnya, perkerasan kaku adalah perkerasan yang 

menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikatnya. 

Kombinasi antara dua jenis perkerasan tersebut disebut dengan 

perkerasan komposit (composite pavement), dimana sebagai lapis bawah 

digunakan struktur beton sedangkan sebagai lapis permukaan 

digunakan bahan pengikat berupa aspal (Sukirman, 1992). 

Di Indonesia daya dukung tanah dasar (DDT) pada perencanaan 

perkerasan lentur dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio), 

yaitu nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan 

bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 

100% dalam memikul beban lalu lintas. Menurut Basuki (1998) 
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dijelaskan bahwa nilai daya dukung tanah dasar (DDT) pada proses 

perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan 

menggunakan metode analisa komponen sesuai dengan SKBI-

2.3.26.1987 sehingga diperoleh rumus konversi nilai CBR tanah dasar 

yang diuji.  

Metode analisa komponen dengan menggunakan SKBI 

2.3.26.1987, merupakan metode yang bersumber dari Metode 

AASTHO ’72 dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi berbagai faktor 

seperti kondisi alam, lingkungan, sifat tanah dasar dan jenis lapis 

perkerasan yang pada umumnya dipergunakan di Indonesia. 

Metode Analisa Komponen SKBI 1987 yang dikembangkan tersebut 

mengatur metode perhitungan tebal perkerasan untuk 2 (dua) tipe jalan 

yaitu jalan baru dan perkuatan jalan lama. Prinsip dasar perhitungan 

untuk kedua tipe jalan tersebut adalah sama. 

Perkerasan kaku (rigid pavement) adalah perkerasan yang 

menggunakan beton semen sebagai bahan ikat sehingga mempunyai 

tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, oleh karenanya disebut juga 

sebagai perkerasan kaku. Pada konstruksi perkerasan kaku sebagai 

konstruksi utama dari perkerasan tersebut adalah berupa satu lapis 

beton semen mutu tinggi, sedangkan lapis pondasi bawah (sub base)  

berupa cement treated sub base dan granural sub base bukanlah merupakan 

komponen konstruksi utama. Dengan demikian, perkerasan kaku 

adalah suatu perkerasan jalan yang terdiri atas plat beton semen sebagai 

lapis pondasi dan lapis pondasi bawah di atas tanah dasar dan oleh 

karena memakai beton sebagai bahan bakunya, perkerasan jenis ini juga 

biasa disebut sebagai jalan beton. 

Jalan beton biasanya digunakan untuk ruas jalan untuk melayani 

beban lalu lintas yang berat dan padat. Selain itu karena biaya 

pemeliharaan jalan beton dapat dikatakan nihil (relatif kecil) walaupun 

biaya awalnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan jalan aspal yang 

selalu memerlukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan 

peningkatan jalan (tentunya ini akan memakan biaya yang tidak sedikit 
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pula), sangatlah tepat untuk menggunakan jenis jalan ini. Pembangunan 

jalan beton ini dilakukan dengan menggunakan metode dan peralatan 

beton yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan tetap 

mengikuti petunjuk dan persyaratan teknis pelaksanaan pembangunan 

jalan beton yang telah ditetapkan dalam Standar Konstruksi Bangunan 

Indonesia (SKBI). 

Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membangun suatu 

sarana transportasi berupa jalan memerlukan dana yang tidak sedikit 

dan metode pelaksanaan yang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan 

perencanaan kontruksi dan perencanaan pekerjaan jalan yang optimal 

dan memenuhi syarat teknis menurut fungsi, volume maupun sifat lalu 

lintas, ketersediaan anggaran, jenis tanah dan lainnya sehingga 

pembangunan kontruksi tersebut dapat berguna maksimal bagi 

perkembangan daerah di sekitarnya. Di sisi yang lain, hasil pembuatan 

jalan dapat awet sesuai dengan kondisi tanah yang dimiliki, tahan 

terhadap fluktuasi gejala alam, serta mudah dan lebih murah untuk 

perawatannya. 

Tenriajeng (2012) menyatakan bahwa bagian perkerasan jalan 

umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah (sub base course), lapis pondasi 

atas (base course) dan lapis permukaan (surface course). Untuk menjadi lebih 

mudah dipahami adanya bagian-bagian perkerasan jalan tersebut, maka 

dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut ini: 

1. Lapis pondasi bawah (sub base course) 

Lapisan pondasi bawah adalah bagian konstruksi perkerasan yang 

terletak antara tanah dasar (sub grade) dan pondasi atas. Fungsi dari lapis 

pondasi bawah adalah untuk mendukung dan menyebarkan beban 

roda, sebagai lapis perkerasan, mencegah tanah dasar masuk ke lapis 

pondasi atas akibat tekanan roda dari atas dan sebagai lapisan peresapan 

agar air tanah tidak berkumpul di lapis pondasi atas. 
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2. Lapis pondasi atas (base couse) 

Lapisan pondasi atas merupakan lapisan perkerasan yang terletak 

antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah. Fungsi dari lapis 

pondasi ini adalah sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan, 

sebagai bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda 

dan menyebarkan beban tersebut ke lapisan di bawahnya dan sebagai 

lapisan peresapan untuk bagian lapisan pondasi bawah. 

Lapis permukaan (surface course) 

Lapis permukaan adalah bagian perkerasan jalan yang paling atas. 

Lapisan tersebut berfungsi sebagai lapis perkerasan penahan beban 

roda yang mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan roda selama 

masa pelayanan, sebagai lapisan kedap air, sebagai lapisan aus, menahan 

gaya geser dari beban roda dan memberikan suatu bagian permukaan 

yang rata.  

Tanah dasar (sub grade) adalah permukaan tanah semula atau 

permukaan tanah galian atau permukaan tanah timbunan yang 

dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian–

bagian perkerasan. Tanah dapat dikelompokkan berdasarkan sifat 

plastisitas dan ukuran butirnya. Daya dukung tanah dasar dapat 

diperkirakan dengan mempergunakan hasil klasifikasi ataupun dari 

pemeriksaan berdasarkan california bearing ratio (CBR), pembebanan 

pelat uji dan sebagainya. Banyak metode yang dapat dipergunakan 

untuk menentukan daya dukung tanah dasar.  

Tanah asli di alam jarang sekali dalam kondisi mampu mendukung 

beban berulang dari lalu lintas kendaraan tanpa mengalami deformasi 

yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu struktur yang dapat 

melindungi tanah dari beban roda kendaraan. Dengan demikian, proses 

perkerasan berfungsi untuk melindungi tanah dasar (sub grade) dan 

lapisan-lapisan pembentuk perkerasan supaya tidak mengalami 

tegangan dan regangan yang berlebihan oleh akibat beban lalu lintas 

(Hardiyatmo. 2006). 
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Jalan Sidoharjo–Kedungkebo merupakan jalan alternatif yang 

menghubungkan antara wilayah Kabupaten Cepu dan Kabupaten 

Rembang di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban di 

Provinsi Jawa Timur, dimana pada ruas jalan tersebut didominasi oleh 

kendaraan yang melintas jenis kendaraan berat untuk aktivitas kegiatan 

suplai batuan tambang k PT. Semen Indonesia. Pada ruas jalan tersebut 

sering mengalami kerusakan dengan kondisi jalan lama menggunakan 

perkerasan lentur kemudian diperbaiki memakai perkerasan kaku untuk 

kontruksinya. Sebagai gambaran dari keadaan ruas jalan tersebut 

memang tidak cocok jika dilakukan pengaspalan dikarenakan kondisi 

tanah merupakan tanah espansif (tanah gerak).  Dalam aktivitas 

pelaksanaan proyek jalan yang menggunakan perkerasan kaku (jalan 

beton) adalah meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan drainase, 

pekerjaan tanah, pekerjaan pelebaran dan bahu jalan, pekerjaan 

perkerasan berbutir, perkerjaan pemadatan dan pekerjaan non aspal 

lainnya.  

Oleh karena itu dalam merencanakan suatu konstruksi perkerasan 

kaku (rigid pavement) diperlukan penelitian yang kompleks yang sesuai 

dengan kebutuhan baik dari segi keawetan (masa penggunaan) dan 

kekuatan pada ruas jalan yang direncanakan. Dalam rangka turut pula 

berpartisipasi dalam analisis pelaksanaan proyek konstruksi jalan 

menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement), maka perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul Studi Analisis Proyek Jalan Sidoharjo 

Kecamatan Senori Tuban dengan Menggunakan Analisis Komponen 

SKBI-2.3.26.1987. 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah pada lokasi kegiatan 

pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Tuban, tepatnya di lokasi proyek 

pembangunan ruas jalan Sidoharjo-Kedungkebo Kecamatan Senori 

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dengan data-data umum 

proyek sebagai berikut ini: 
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Metode pengumpulan data yang dilakukan pada pelaksanaan 

penelitian ini adalah berkaitan dengan data yang diperlukan untuk 

metode analisis komponen SKBI-2.3.26.1987 terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data ini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data pihak pertama, baik melalui pengamatan, pencatatan, 

pengukuran ataupun perhitungan data terdiri dari: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mendapatkan data-data 

tentang lalu lintas kendaraan, termasuk jumlah dan jenis kendaraan 

serta kondisi jalan keadaan sekitar lokasi proyek yang sedang diteliti. 

Dalam rangka untuk mendukung akurasi dan kelancaran dalam 

pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan 

pengamatan terhadap kondisi lalu lintas dari dua arah, yaitu dari arah 

selatan ke utara dan arah sebaliknya dari utara ke selatan untuk 

mendapatkan informasi data-data lalu lintas kendaraan yang 

dibutuhkan dalam analisis menggunakan komponen SKBI-2.3.26.1987. 

b. Pengukuran 

Pengukuran dilakukan dalam rangka untuk kebutuhan data untuk 

analisis komponen sesuai dengan metode SKBI-2.3.26.1987 pada 

proyek konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement) yang dihasilkan pada 

proyek yang diteliti. Parameter yang diperlukan dalam pengukuran pada 

Nama Proyek  : Pemeliharaan Berkala 

Lokasi Proyek  : Jl. Sidoharjo Kecamatan Senori Kabupaten 

Tuban 

Anggaran Proyek : Rp. 1.929.964.000,00 

Sumber Dana  : APBD Tahun Anggaran 2019 

Waktu Proyek  : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari 

Kontraktor  : CV. TIMBUL JAYA 

Pengguna  : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tuban 
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penelitian ini adalah terdiri dari california bearing ratio (CBR) tanah dasar 

dan kuat tekan beton yang digunakan pada perkerasan jalan yang 

diteliti. Pelaksanaan pengukuran ini dilakukan dengan mengambil 

sample tanah dasar dan beton untuk diuji di laboratorium beton yang 

mempunyai kemampuan uji beton sesuai dengan standar yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang 

mewakili (representatif) dan valid, maka dalam proses pengambilan 

sample uji diambil sebanyak 3 (tiga) sample uji yang berasal dari beberapa 

titik lokasi yang berbeda dengan jumlah yang cukup untuk melakukan 

pengujian sehingga data yang dihasilkan memiliki akurasi yang tinggi 

dan bukan karena faktor kebetulan saja.  

2. Data Sekunder 

Data ini merupakan data yang didapat dari sumber data pihak 

kedua yang terkait dengan proyek yang sedang diteliti (data tidak 

langsung) yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan analisa data, 

baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan 

penelitian ini, terdiri dari: 

a. Data Proyek 

Data proyek didapatkan dari sumber pihak kedua, dalam hal ini 

terdiri dari pejabat pembuat komitmen kegiatan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tuban selaku pengguna anggaran dan pihak 

pelaksana pekerjaan proyek konstruksi konstruksi jalan yang diteliti. 

Data-data ini meliputi perencanaan umur konstruksi jalan beton, 

spesifikasi, tebal perkerasan, tingkat pertumbuhan lalu lintas di masa 

mendatang, tahapan pelaksanaan konstruksi dan data lainnya yang 

terkait dalam penelitian ini. 

b. Data Curah Hujan 

Data curah hujan didapatkan dari sumber data pihak kedua, dalam 

hal ini terkait tentang data curah hujan di sekitar lokasi proyek yang 

diteliti, yang didapatkan pada Stasiun dan BMKG di wilayah 

Kabupaten Tuban. Data-data ini dibutuhkan terkait dengan analisis 
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data khususnya terkait dengan kondisi drainase tanah dasar dan 

klasifikasi kategori iklim di sekitar lokasi proyek konstruksi jalan yang 

diteliti. 

Mengacu pada parameter-parameter yang dijelaskan pada analisis 

komponen SKBI-2.3.26.1987 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 378/kpts/1987 tanggal 31 Agustus 1987 dan 

disesuaikan berdasarkan atas kondisi yang ada di lokasi proyek yang 

diteliti, maka pengukuran variabel pada penelitian ini adalah meliputi 

sebagai berikut ini: 

1. Lalu lintas  

Pada variabel lalu lintas ditentukan untuk beberapa indikator yang 

berkaitan dengan data-data lalu lintas terdiri sebagai berikut ini: 

a. Data perencanaan 

pengamatan lalu lintas dan pengukuran kondisi jalan yang diteliti. 

Pada penentuan tentang indikator-indikator ini terkait dengan rencana 

umur jalan, prediksi pertumbuhan lalu lintas sesuai rencana umur jalan, 

data pengamatan kendaraan selama 24 jam, jenis perkerasan dan 

tahapan konstruksi. 

b. Lalu lintas harian rata-rata (LHRT) 

Lalu lintas harian rata-rata adalah jumlah rata-rata lalu lintas 

kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang dicatat selama 24 jam sehari 

untuk kedua arah jurusan. 

c. Angka ekivalen (E)  

Angka ekivalen dari suatu beban sumbu kendaraan adalah angka 

yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan 

oleh suatu  lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu 

tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb). 
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d. Lintas ekivalen permulaan (LEP) 

Lintas ekivalen permulaan adalah jumlah lintas ekivalen harian 

rata-rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur 

rencana yang diduga terjadi pada permulaan umur rencana. LEP 

dihitung dengan rumus sebagai berikut ini: 

          LEP = ∑ LHRj𝑛
𝑗=1  x Cj x Ej 

e. Lintas ekivalen tengah (LET) 

Lintas ekivalen tengah adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-

rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana 

pada pertengahan umur rencana. LET dihitung dengan rumus sebagai 

berikut ini: 

LET = ½ x (LEP + LEA) 

f. Lintas ekivalen akhir (LEA) 

Lintas ekivalen akhir adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-rata 

dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana yang 

diduga terjadi pada akhir umur rencana. LEA dihitung dengan rumus 

sebagai berikut ini: 

  LEA = ∑ LHRj𝑛
𝑗=1  (1 + 𝑖)UR x Cj x Ej 

 

g. Lintas ekivalen rencana (LER)  

adalah suatu besaran yang dipakai dalam nomogram penetapan 

tebal perkerasan untuk menyatakan jumlah lalu lintas ekivalen sumbu 

tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb ) jalur rencana. LER dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut ini: 

LER = LET x UR/10 
 

2. Daya dukung tanah (DDT) dan CBR (California Breaking Ratio) 

Daya dukung tanah adalah suatu skala yang dipakai dalam 

nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan kekuatan 

tanah dasar. Pada penelitian ini untuk mengetahui daya dukung tanah 
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(DDT)  didasarkan pada pengukuran atas nilai california bearing ratio 

(CBR). 

3. Faktor regional (FR) 

Faktor regional adalah faktor setempat menyangkut keadaan 

lapangan dan iklim, yang dapat mempengaruhi keadaan pembebanan, 

daya dukung tanah dasar dan perkerasan. Oleh karena pada lokasi 

proyek jalan yang diteliti tergolong dalam kategori jalan kolektor 

dengan beban lalu lintas rendah, maka pada perhitungan faktor regional 

ditentukan hanya dengan faktor iklim (curah hujan saja). 

4. Indeks permukaan (IP) 

Indeks permukaan adalah suatu angka yang dipergunakan untuk 

menyatakan kerataan, kehalusan serta kekokohan permukaan jalan yang 

bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Indeks 

permukaan ditentukan berdasarkan umur rencana jalan, faktor-faktor 

klasifikasi fungsional jalan dan hasil perhitungan jumlah lintas ekivalen 

rencana (LER). 

5. Koefisien kekuatan relatif (a) 

Oleh karena kondisi jalan yang diteliti merupakan kondisi hasil 

perubahan jenis perkerasan, dimana perkerasan jalan yang sebelumnya 

berupa jalan aspal (flexible pavement) kemudian diperbaharui dengan 

perkerasan beton (rigid pavement), maka koefisien relatif (a) ditentukan 

dengan uji kuat tekan. 

6. Batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan 

Batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan dihitung berdasar-

kan indeks tebal perkerasan (ITP) dan jenis bahan yang digunakan 

dalam proses stabilisasi jalan yang diteliti berupa jalan beton. 

Analisis data yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian ini adalah 

terdiri dari data-data yang telah didapatkan baik dari observasi ataupun 

dari pengukuran (pengujian laboratorium) pada penelitian ini, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan sebagai berikut ini: 
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1. Analisis deskriptif kuantitatif menggunakan software komputer 
yang terdiri dari microsoft excel. Analisis ini dilakukan untuk 
menghitung, memasukkan data ke dalam tabulasi data dan 
mengolah data kuantitatif terdiri dari data-data lalu lintas 
kendaraan, penghitungan-perhitungan dalam proses pengolahan 
data, serta hasil pengukuran dan perhitungan pada rumus-rumus 
yang relevan dengan pelaksanaan penelitian ini. 

2. Analisi deskriptif kuantitatif dan kualitatif menggunakan software 

komputer yang terdiri dari microsoft word. Analisis ini dilakukan 

untuk memvisualisasikan hasil pengolahan data ke dalam bentuk 

tabel dan dalam bentuk grafik sehingga memudahkan dalam 

pembahasan terhadap variabel-variabel yang diukur pada 

pelaksanaan penelitian ini. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Obyek Penelitian 

Proyek jalan yang menjadi obyek dalam penelitian ini merupakan 

proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 

1.929.964.000 yang dialokasikan dari sumber dana APBD tahun 2019. 

Proyek tersebut diadakan dengan tujuan untuk pemeliharaan berkala 

jalan Sidoharjo-Kedungkebo Kecamatan Senori,  yang dari sebelumnya 

konstruksinya menggunakan metode perkerasan lentur (flexible 

pavement) diganti dengan perkerasan kaku (rigid pavement). 

Berdasarkan atas kondisi fisik jalan yang berada di lokasi tempat 

pelaksanaan proyek ini, kondisinya mengalami kerusakan yang cukup 

parah akibat pengaruh faktor cuaca alam dan kondisi beban lalu lintas 

yang melintas di atas ruas jalan tersebut. Setelah dilakukan tinjauan 

lapangan dan investigasi oleh pemangku kepentingan di lingkungan 

dinas terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, atas keberadaan 

jalan tersebut serta atas aduan atau keluhan dari masyarakat sebagai 

pengguna jalan, sehingga hal ini menjadi dasar keputusan untuk 

dilakukan penggantian ke perkerasan beton atas jalan tersebut.  
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Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jalan beton memiliki 

keunggulan dibanding jalan aspal, salah satunya adalah mampu 

bertahan cukup baik dengan adanya faktor drainase yang buruk di 

lokasi jalan tersebut, umur pemakaiannya lebih lebih panjang dan biaya 

pemeliharaannya relatif lebih rendah, meskipun biaya konstruksinya 

menelan biaya yang lebih mahal. Untuk menggambarkan tentang 

kondisi proyek jalan Sidoharjo Kecamatan Senori Tuban dengan 

menggunakan metode perkerasan kaku (rigid pavement) dapat diamati 

pada gambar 1 di bawah berikut ini: 

 

Gambar 1.  Kondisi proyek perkerasan jalan Sidoharjo Kecamatan 
Senori Tuban menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) 

2. Analisis Komponen metode SKBI-2.3.26.1987 

Dalam Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) yang 

disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

berdasarkan Keputusan Nomor 387/KPTS/1987 ada 33 standar 

konstruksi bangunan Indonesia yang disahkan melalu keputusan 

tersebut, salah satunya adalah tentang metode analisis komponen 

SKBI-2.3.26.1987. Dengan demikian, sesuai dengan materi yang 

diajukan untuk diteliti dan sudah disetujui dalam proposal penelitian, 

maka pembahasan dalam penelitian ini menyangkut tentang parameter-

parameter yang sudah ditetapkan dalam metode analisis komponen 

SKBI-2.3.26.1987 yang disesuaikan dengan kondisi lapanngan pada 
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proyek yang diteliti. Pada pembahasan dengan menggunakan analisis 

komponen tersebut, selanjutnya akan dibahas tentang parameter lalu 

lintas, daya dukung tanah dasar (DDT) dan california bearing ration (CBR), 

faktor regional, indeks permukaan, koefisien kekuatan relatif dan batas-

batas minimum tebal lapisan perkerasan. 

2.1. Lalu Lintas 

Pada parameter tentang lalu lintas pada analisis komponen SKBI-

2.3.26.1987 dapat ditentukan indikator-indikator yang dapat didapatkan 

dengan perhitungan rumus-rumus yang sudah ada pada analisis 

tersebut berdasarkan data-data lalu lintas yang didapatkan baik melalui 

observasi (pengamatan) dan dengan melalui pengukuran kondisi jalan 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada analisis mengenai parameter 

ini, selain berdasarkan pada pengamatan data lalu lintas kendaraan serta 

perencanaan umur jalan, prediksi pertumbuhan lalu lintas pada masa 

mendatang dan pengukuran kondisi jalan. Dengan demikian, 

berdasarkan data-data yang diperoleh pada penelitian ini, akan 

ditentukan mengenai data perencanaan & pengamatan lalu lintas, lalu 

lintas harian rata-rata, angka ekivalen, lintas ekivalen permukaan, lintas 

ekivalen tengah dan lintas ekivalen akhir sebagai berikut ini: 

1) Data perencanaan, pengamatan lalu lintas dan pengukuran 

kondisi jalan yang diteliti 

Berdasarkan atas data-data di lapangan, data perencanaan yang 

didapatkan dari pengguna proyek jalan dan data pengukuran uji 

laboratorium pada proyek jalan yang diteliti, dapat diamati pada Tabel 

1 sebagai berikut ini: 

Tabel 1. Data perencanaan, lalu lintas kendaraan dan pengukuran 

kondisi jalan 

No Indikator-indikator Jalan yang Diteliti Nilai 

1 Rencana umur jalan 15 tahun 

2 Prediksi pertumbuhan lalu lintas kendaraan 2,7% per tahun 

3 Jumlah jalur 1 jalur (2 arah) 



Sugiyanto | 159  

4 Data pengamatan kendaraan melintas/24 jam  

 a. Jumlah kendaraan ringan 25 buah 

 b. Jumlah kendaraan berat 31 buah 

5 Jenis perkerasan jalan Beton 

6 Tahapan konstruksi 100% 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan atas informasi data yang ditampilkan pada tabel 1 di 

atas, dapat diuraikan meliputi hal-hal penting sebagai berikut ini: 

a. Berdasarkan atas ketentuan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tuban, proyek jalan direncanakan mempunyai umur pemakaian 
selama 15 (lima belas) tahun dengan proses konstruksi tahapan 
100% dikerjakan. 

b. Kondisi jalan yang diteliti memiliki hanya 1 lajur untuk jurusan 2 
arah lalu lintas dari selatan ke utara dan arah utara ke selatan, mulai 
dibuka sejak tahun 2010 dalam perkembangannya diperkirakan 
mempunyai perkembangan lalu lintas rata-rata sebesar 2,7% per 
tahun untuk periode 15 tahun mendatang. 

c. Berdasarkan atas data pengamatan lalu lintas di lokasi jalan yang 
diteliti didapatkan informasi pengguna lalu lintas jalan  didominasi 
oleh jenis kendaraan berat (berat total di atas 5 ton) sebesar 55,4% 
dan sisanya 44,6% jenis kendaraan ringan. 

d. Untuk kondisi perkerasan jalan menggunakan jenis perkerasan 

kaku (rigid pavement) dan jenis kendaraan roda 4 yang melintas di 

jalan tersebut didominasi oleh jenis kendaraan berat dengan beban 

muatan berat di atas 5 ton, seperti batuan kapur, tanah liat dan batu 

pecah. Pada ruas jalan tersebut merupakan jalur pintas yang 

menghubungkan antara wilayah Kabupaten Cepu dan Kabupaten 

Rembang di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban di 

Provinsi Jawa Timur. 

2) Lalu lintas harian rata-rata (LHRT) 

Lalu lintas harian rata-rata adalah jumlah rata-rata lalu lintas 

kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang dicatat selama 24 jam 

sehari untuk kedua jurusan. Berdasarkan atas informasi data yang 
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disajikan pada tabel 1 di atas, maka LHRT dapat dihitung sebagai 

berikut ini: 

Data pengamatan lalu lintas kendaraan per hari untuk 2 arah: 

1. Kendaraan ringan............................................. 25 kendaraan 
2. Kendaraan berat............................................... 31 kendaraan 

LHRT Pengamatan =  56 kendaraan/hari/2 arah 

Berdasarkan atas data perencanaan umur jalan 15 tahun mendatang 
dan prediksi pertumbuhan lalu lintas kendaraan rata-rata 2,7% per 
tahun, maka LHRT dapat dihitung sesuai informasi yang disajikan 
pada tabel 2 sebagai berikut ini: 

Tabel 2.  Pehitungan LHRT berdasarkan rencana umur jalan dan 

prediksi pertumbuhan  lalu lintas kendaraan  

No 
Tahun 

Pengamatan 

Prediksi LHRT Kendaraan  

Kendaraan 
Ringan 

Kendaraan 
Berat 

Total 
Kendaraan 

1 Tahun Ke-0 25 kendaraan 31 kendaraan 56 kendaraan 

2 Tahun Ke-1 
25,68 
kendaraan 

31,84 kendaraan 
57,52 
kendaraan 

3 Tahun Ke-2 
26,37 
kendaraan 

32,70 kendaraan 
59,07 
kendaraan 

4 Tahun Ke-3 
27,08 
kendaraan 

33,58 kendaraan 
60,66 
kendaraan 

5 Tahun Ke-4 
27,81 
kendaraan 

34,49 kendaraan 
62,30 
kendaraan 

6 Tahun Ke-5 
28,56 
kendaraan 

35,42 kendaraan 
63,98 
kendaraan 

7 Tahun Ke-6 
29,33 
kendaraan 

36,37 kendaraan 
65,70 
kendaraan 

8 Tahun Ke-7 
30,13 
kendaraan 

37,36 kendaraan 
67,49 
kendaraan 

9 Tahun Ke-8 
30,94 
kendaraan 

38,36 kendaraan 
69,30 
kendaraan 

10 Tahun Ke-9 
31,77 
kendaraan 

39,40 kendaraan 
71,17 
kendaraan 
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11 Tahun Ke-10 
32,63 
kendaraan 

40,46kendaraan 
73,09 
kendaraan 

12 Tahun Ke-11 
33,51 
kendaraan 

41,56 kendaraan 
75,07 
kendaraan 

13 Tahun Ke-12 
34,42 
kendaraan 

42,68 kendaraan 
77,10 
kendaraan 

14 Tahun Ke-13 
35,35 
kendaraan 

43,83 kendaraan 
79,18 
kendaraan 

15 Tahun Ke-14 
36,30 
kendaraan 

45,01 kendaraan 
81,31 
kendaraan 

16 Tahun Ke-15 
37,28 
kendaraan 

46,23 kendaraan 
83,51 
kendaraan 

Sumber: Data diolah 

Seperti informasi yang diperlihatkan pada tabel 2 di atas, dapat 

diamati prediksi LHRT pertumbuhan lalu lintas kendaraan pada 

perkembangan umur pemakaian jalan pada 5 tahun mendatang sebesar 

14,24% dengan LHRT= 63,98 kendaraan, pada 10 tahun mendatang 

sebesar 30,52% dengan LHRT=73,09 kendaraan dan pada akhir umur 

rencana jalan sebesar 49,12% dengan LHRT=83,51 kendaraan. 

3) Angka ekivalen (E)  

Angka ekivalen dari suatu beban sumbu kendaraan adalah angka 

yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan 

oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu 

tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb). Untuk menentukan angka ekivalen 

beban sumbu kendaraan dipergunakan data hasil pengamatan yang 

disajikan pada Tabel 1 dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada 

analisis komponen SKBI-2.3.26.1987 tentang angka ekivalen beban 

sumbu kendaraan, maka perhitungan angka ekivalen (E) untuk masing-

masing kendaraan dapat dihitung seperti diperlihatkan pada tabel 3 

sebagai berikut ini: 
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Tabel 3. Perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan 

Jenis Kendaraan 

Angka ekivalen 2 arah lalu 
lintas kendaraan 

Angka 
ekivalen 

kendaraan 
Selatan ke 

Utara 
Utara ke 
Selatan 

Kendaraan ringan 2 ton 0,0036 0,0036 0,0072 

Kendaraan berat 5 ton & 
8 ton 

0,1410 0,9238 1,0648 

Sumber: Kep. Menteri PU (1987) 

4) Lintas ekivalen permulaan (LEP) 

Lintas ekivalen permulaan adalah jumlah lintas ekivalen rata-rata 

dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana yang 

diduga terjadi pada permulaan umur rencana. Untuk menetukan angka 

lintas ekivalen permulaan dipergunakan data hasil perhitungan lalu 

lintas harian rata-rata (LHRT) dan angka ekivalen (E) serta berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan pada analisis komponen SKBI-2.3.26.1987  

tentang koefisien distribusi kendaraan (C). Dengan demikian, maka 

untuk  mendapatkan nilai lintas ekivalen permukaan (LEP) didapatkan 

dengan melakukan perhitungan dengan rumus sebagaimana 

ditampilkan sebagai berikut ini: 

         LEP = ∑ LHRn
j=1 j x Cj x Ej 

Pada perhitungan LEP berdasarkan rumus di atas digunakan 

koefisien distribusi kendaraan (C) nilainya 1 karena jalan yang diteliti 

hanya 1 lajur digunakan untuk lalu lintas 2 arah, maka LEP untuk 

masing-masing kendaraan dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Kendaraan ringan...............................25 x 1,00 x 0,0072 =   0,1800 
2. Kendaraan berat.................................31 x 1,00 x 1,0648 = 33,0088 

  Lintas ekivalen permulaan (LEP)  = 33,1888 

5) Lintas ekivalen akhir (LEA) 

Lintas ekivalen akhir adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-rata 

dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana yang 
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diduga terjadi pada akhir umur rencana. Untuk menetukan angka lintas 

ekivalen akhir dipergunakan data hasil perhitungan LHRT dan angka 

ekivalen (E) serta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada analisis 

komponen SKBI-2.3.26.1987 tentang koefisien distribusi kendaraan 

(C), maka perhitungan lintas ekivalen akhir (LEA) didapatkan dengan 

rumus sebagai berikut ini: 

LEA = ∑ LHRTn
j=1 (1 + 𝑖)UR x Cj x Ej 

Pada perhitungan LEA berdasarkan rumus di atas digunakan 

koefisien distribusi kendaraan (C) nilainya 1 karena jalan yang diteliti 

hanya 1 lajur digunakan untuk lalu lintas 2 arah dan nilai LHRT sesuai 

akhir umur rencana jalan pada tahun ke-15, maka LEA untuk masing-

masing kendaraan dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Kendaraan ringan......................... 37,28 x 1,00 x 0,0072 =   0,2684 
2. Kendaraan berat........................... 46,23 x 1,00 x 1,0648 = 49,2257 

        Lintas ekivalen akhir (LEA) tahun Ke-15 = 49,4941 
6) Lintas ekivalen tengah (LET) 

Lintas ekivalen tengah adalah jumlah lintasan ekivalen harian rata-

rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana 

pada pertengahan umur rencana. Untuk mendapatkan nilai lintas 

ekivalen tengah diperoleh berdasarkan hasil yang telah didapatkan pada 

lintas ekivalen permulaan (LEP) dan lintas ekivalen akhir (LEA) pada 

tahun ke-15 dengan perhitungan rumus sebagai berikut ini: 

LET = ½  (LEP + LEA) 

                               = ½ (33,1888 + 49,4941) 

                         = 41,3415 
 

2.2. Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) dan California Bearing 
Ratio (CBR) 

Daya dukung tanah adalah suatu skala yang dipakai dalam 

nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan kekuatan 

tanah dasar. Pada pengujian kepadatan berat berdasarkan standar 
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konstruksi bangunan Indonesia (SKBI), maka daya dukung tanah dasar 

ditentukan hanya kepada pengukuran nilai california bearing ratio (CBR) 

(Kep. Menteri PU, 1987). Berdasarkan atas standar tersebut, dijelaskan 

cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan tentang harga yang 

mewakili dari sejumlah harga CBR yang dilaporkan, ditentukan sebagai 

berikut ini: 

1. Tentukan harga CBR terendah. 

2. Tentukan berapa banyak harga dari masing-masing nilai CBR yang 

sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR. 

3. Angka jumlah terbanyak dinyatakan 100%. Jumlah lainnya 

merupakan persentase dari 100%. 

4. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah 

yang didapatkan. 

5. Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka persentase 

90%. 

Berdasarkan atas tata cara yang dijelaskan di atas, maka untuk 

mendapatkan CBR yang mewakili dapat diperoleh dari pengukuran 

harga-harga CBR yang disajikan pada tabel 4 sebagai berikut ini: 

Tabel 4. Pengukuran harga-harga CBR 

CBR 
Jumlah yang sama atau lebih 

besar 
% yang sama atau lebih 

besar 

3 10 10/10 x 100% = 100% 

4 9 9/10 x 100% = 90% 

5 7 7/10 x 100% = 70% 

6 6 6/10 x 100% = 60% 

7 5 5/10 x 100% = 50% 

8 3 3/10 x 100% = 30% 

9 2 2/10 x 100% = 20% 

10 1 1/10 x 100% = 10% 

Sumber: Uji Lab. PT. Semar Beton Perkasa (2020) 
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Seperti data yang diperlihatkan pada tabel 4, maka berdasarkan 

informasi tersebut dapat dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan 

persentase jumlah yang didapatkan sebagai berikut ini: 

 

Gambar 2. Grafik hubungan CBR dengan persen (%) yang sama atau 
lebih besar 

Berdasarkan atas gambar 2 di atas, maka didapatkan harga yang 
mewakili pada persentase 90% adalah CBR=4.  Untuk memberikan 
pemahaman tentang adanya hubungan antara daya dukung tanah dasar 
(DDT) dengan CBR dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Daya dukung tanah dasar tergantung pada kadar air tanah dasar 

tersebut. 

2. Semakin tinggi kadar air tanah dasar, semakin kecil kekuatan CBR 

tanah tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa sebaiknya tanah dasar 

dipadatkan dengan kadar air rendah untuk mendapatkan nilai CBR 

yang tinggi. Hal ini menjadi tidak berlaku karena setelah selesai 

diadakan proyek pembuatan jalan, maka air akan dapat meresap ke 

dalam tanah dasar sehingga kekuatan CBR turun sampai kadar air 

mencapai nilai yang konstan. Kadar air yang konstan inilah yang 

disebut kadar air keseimbangan yang dicerminkan dari nilai CBR. 
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Disamping itu, Munsil (2018) mendefinisikan bahwa CBR adalah 
perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan 
standard dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama cara 
umum. Perkerasan jalan harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 

1. Secara keseluruhan perkerasan jalan harus cukup kuat untuk 

memikul berat beban sumbu kendaraan yang akan melintasi jalan 

tersebut (beban repetisi). 

2. Permukaan jalan harus dapat menahan gaya gesekan dan keausan 

dari roda-roda kendaraan, juga terhadap air hujan. 

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka kondisi ini dialami 
pada jalan yang diteliti karena pada perkerasan sebelumnya 
menggunakan jenis perkerasan lentur (jalan aspal). Kondisinya adalah 
perkerasan jalan tidak mempunyai kekuatan  untuk menahan beban lalu 
lintas kendaraan secara keseluruhan, sehingga jalan tersebut mengalami 
penurunan (seattlement) dan pergeseran (sleeding) baik pada perkerasan 
jalan maupun pada tanah dasar. Akibatnya jalan tersebut menjadi 
bergelombang dan berlubang sampai akhirnya tingkat kerusakannya 
makin bertambah parah. Dengan demikian, adanya proyek jalan yang 
diteliti ini dengan mengganti jenis perkerasan lama menjadi perkerasan 
kaku (rigid pavement) diperuntukkan untuk adanya antisipasi keadaan 
tersebut akan terulang dengan motif kerusakan yang sama pada masa 
mendatang. 

2.3. Faktor Regional (FR) 

Faktor regional adalah faktor setempat menyangkut keadaan 
lapangan dan iklim, yang dapat mempengaruhi keadaan pembebanan, 
daya dukung tanah dasar dan perkerasan. Berdasarkan atas panduan 
yang dimuat dalam “Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya” 
dinyatakan bahwa pengaruh keadaan lapangan yang menyangkut 
permeabilitas tanah dan perlengkapan drainase dapat dianggap sama, 
maka faktor regional hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen 
(kelandaian dan tikungan), persentase kendaraan berat serta iklim atau 
curah hujan (Kep. Menteri PU, 1987). 

Sesuai dengan pedoman yang termuat pada analisis komponen 
SKBI-2.3.26.1987  tentang ketentuan faktor regional, maka penentuan 
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faktor tersebut menyesuaikan dengan kondisi lapangan jalan yang 
diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Ditinjau dari bentuk alinyemen atas kondisi jalan dapat dikatakan 

mempunyai kelandaian di atas 10%. Kondisi jalan tersebut tidak 

memiliki tikungan tajam, tidak banyak persimpangan dan tidak 

berada pada daerah rawa-rawa. 

2. Lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan tersebut terdiri dari 

jenis kendaraan berat sebesar 55,4% dan jenis kendaraan ringan 

sebesar 44,6%. Dengan demikian, kondisi jalan tersebut digunakan 

oleh kendaraan berat di atas 30%. 

3. Untuk menentukan kategori iklim di sekitar lokasi jalan tersebut 

digunakan patokan berdasarkan curah hujan, dimana curah hujan 

kurang dari 900 mm/tahun masuk kategori iklim I dan curah hujan 

lebih dari 900 mm/tahun masuk kategori iklim II. Berdasarkan 

ketentuan ini, tidak ditemukan data yang valid dan akurat mengenai 

jumlah curah hujan pada lokasi tersebut. Oleh karena itu, untuk 

melakukan pendekatan terhadap data curah hujan pada lokasi 

tersebut dapat digunakan data pantauan tentang jumlah hari hujan 

per tahun di wilayah Kabupaten Tuban seperti ditunjukkan pada 

tabel 5 berikut ini: 

     Tabel 5. Jumlah hari hujan per tahun wilayah Kabupaten Tuban 

No Tahun Pengamatan Jumlah hari hujan (hari) 

1 2010 80 

2 2011 92 

3 2012 76 

4 2013 109 

5 2014 78 

6 2015 98 

7 2016 107 

8 2017 118 

9 2018 94 

10 2019 111 

Rata-rata 96.3 

      Sumber: Stasiun dan UPT BMKG Tuban (2020) 



168 | Sugiyanto 

 

Seperti informasi data yang diperlihatkan pada tabel 5 di atas, 
didapatkan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 96,3 hari per tahun 
dengan persentase 26,38% (dalam setahun diasumsikan ada 365 hari). 
Dengan demikian, terjadinya rata-rata hujan dalam 1 tahun di wilayah 
Kabupaten Tuban memiliki porsi di atas ¼ tahun dapat digunakan 
untuk memprediksi curah hujan di sekitar lokasi jalan yang diteliti di 
atas 900 mm per tahun sehingga dapat dikategorikan masuk ke dalam 
iklim II. 

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan atas bentuk alinyemen 
jalan yang mempunyai kelandaian di atas 10%, jumlah persentase 
kendaraan berat yang melintas di atas jalan di atas 30% dan pantauan 
iklim (curah hujan) masuk aktegori II; maka faktor regional (FR) di 
lokasi proyek jalan yang diteliti didapatkan nilai angka berada pada 
kisaran antara 3,0 – 3,5. 

2.4. Indeks Permukaan (IP) 

Indeks permukaan adalah suatu angka yang dipergunakan untuk 
menyatakan kerataan, kehalusan serta kekokohan permukaan jalan yang 
bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Dalam 
menentukan nilai indeks permukaan digunakan patokan atas indikator 
tersebut pada akhir umur rencana jalan dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor klasifikasi funsional jalan dan jumlah lintas ekivalen 
rencana (LER) (Kep. Menteri PU, 1987). Dengan demikian,  untuk 
dapat menentukan nilai indeks permukaan; maka terlebih dahulu harus 
dihitung jumlah lintas ekivalen sebagaimana dinyatakan dalam 
perhitungan rumus berikut ini: 

 LER = LET x UR/10 

Dimana: 

UR: Umur Rencana Jalan 

Pada kontruksi proyek jalan yang diteliti telah ditentukan umur 
rencana jalan adalah 15 tahun dan berdasarkan perhitungan sebelumnya 
telah didapatkan  nilai lintas ekivalen tengah (LET), maka nilai LER 
dapat ditentukan sebagai berikut ini: 
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 LER = 41,3414 x 15/10 

                                    = 62,0123 

Dengan perolehan nilai lintas ekivalen rencana (LER) yang telah 
didapatkan pada perhitungan tersebut dan berdasarkan klasifikasi jalan 
yang diteliti tergolong jalan kolektor, maka menurut patokan ketentuan 
indeks permukaan (IP) sebagaimana ditunjukkan pada analisis 
komponen SKBI-2.3.26.1987 hasilnya adalah jalan tersebut 
mempunyai nilai IP= 1,5 – 2,0. Atas dasar nilai tersebut, maka 
interpretasinya dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. IP= 1,5 : artinya adalah tingkat pelayanan terendah yang masih 
mungkin (jalan tidak terputus). 

2. IP= 2,0  : artinya adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang 
masih mantap. 

2.5. Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekuatan relatif masing-masing bahan dan kegunaannya 
sebagai lapis permukaan, pondasi dan pondasi bawah; ditentukan 
secara korelasi nilai Marshall test (untuk bahan dengan aspal), kuat tekan 
(untuk bahan yang distabilisasi dengan semen) atau california bearing ratio 
atau CBR (untuk bahan lapis pondasi bawah) (Kep. Menteri PU, 1987). 
Oleh karena pada proyek jalan yang diteliti adalah proyek jalan dengan 
jenis perkerasan kaku (rigid pavement) yang distabilisasi dengan 
menggunakan bahan semen, maka koefisien kekuatan relatif ditentukan 
dengan nilai uji kuat tekan. Satuan yang digunakan dalam pengujian 
kuat tekan beton dinyatakan dalam satuan Mpa = Mega Pascal, dimana 

1 Mpa = 10 Kg/cm2. 

Hasil pengujian terhadap kuat tekan beton yang digunakan pada 
proyek konstruksi jalan yang diteliti dapat disajikan pada tabel 6 sebagai 
berikut ini: 

Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Konstruksi Jalan 

Pengujian kuat tekan 
beton pada suhu 
ruangan (Mpa) 

Umur Beton (Hari) 

3 7 14 21 28 60 

Sample Uji I 10,2 14,6 18,2 25,4 33,3 34,7 
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Sample Uji II 9,8 14,4 17,8 25,2 32,8 34,5 

Sample Uji III 10,0 13,9 18,0 24,7 33,1 34,2 

Rata-rata Uji 10,0 14,3 18,0 25,1 33,07 34,5 

Sumber: Uji lab. PT. Semar Beton Perkasa (2020) 

Berdasarkan atas hasil pengujian kuat tekan beton yang diperoleh 
pada penelitian ini, menunjukkan dengan bertambahnya umur beton 
semakin naik kuat tekannya dan mencapai kondisi yang hampir stabil 
setelah melewati umur 28 hari. Untuk menggambarkan adanya 
perkembangan kenaikan kuat tekan berdasarkan umur beton, maka 
dapat diperlihatkan pada gambar 3 berikut ini.  

 

Gambar 3. Hasil pengujian kuat tekan uji beton konstruksi perkerasan 
kaku 

Seperti yang tampak pada gambar 3, diperlihatkan laju kuat tekan 
mengalami kenaikan rata-rata pada umur 7 hari sebesar 43%, pada 
umur 14 hari sebesar 26%, pada umur 21 hari sebesar 39%, pada umur 
28 hari sebesar 32% dan pada umur 60 hari sebesar 4%. Laju kuat tekan 
beton yang diuji mengalami peningkatan kuat tekan tertinggi pada awal 
umur beton dalam 7 hari, kemudian menurun pada hari-hari berikutnya 
dan pada umur beton di atas 28 hari laju kuat tekan beton bersifat 
konstan. Berdasarkan Tjokrodimuljo (2009) dijelaskan bahwa laju 
kenaikan kuat tekan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 
lain: jenis semen portland, suhu sekeliling beton, faktor komposisi air 
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dan semen serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kuat tekan 
beton. 

Dengan hasil pengujian kuat tekan terhadap beton yang digunakan 
pada perkerasan jalan yang diteliti dan berpedoman pada ketentuan 
analisis komponen SKBI-2.3.26.1987  tentang koefisien kekuatan 
relatif (a), maka kekuatan bahan yang distabilisasi dengan semen pada 
konstruksi jalan tersebut mempunyai koefisien kekuatan relatif=0,15. 

2.6. Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan 

Batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan berkaitan dengan 
indeks tebal perkerasan (ITP). Indeks tebal perkerasan adalah suatu 
angka yang berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan. Pada 
penelitian ini berdasarkan pada parameter-parameter lain yang telah 
didapatkan, maka tidak bisa dilakukan analisa perhitungan terhadap 
parameter batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan. Masih ada 
parameter lain di luar ketentuan yang bersifat kebijakan-kebijakan dari 
stakeholder (pemangku kepentingan) sehingga sangat berpengaruh 
terhadap perhitungan parameter tersebut. 

Berdasarkan informasi data yang tertuang dalam penandatangan 
kontrak konstruksi antara pengguna proyek yang diwakili oleh pejabat 
pembuat komitmen kegiatan anggaran dan pendapatan daerah (APBD) 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban 
tahun anggaran 2019 dengan pihak pelaksana pekerjaan proyek 
konstruksi, dengan pekerjaan konstruksi No. 620/103.15/PPK-BMI-
APBD/414.111/2020; maka terkait tebal perkerasan dapat dijelaskan 
sebagai berikut ini: 

1.  Proyek pemeliharaan berkala Jalan Sidoharjo- Kedungkebo 

Kecamatan Senori Tuban menggunakan perkerasan kaku (rigid 

pavement) dengan ketebalan lapisan perkerasan 20 cm. 

2. Jenis mutu beton yang dibutuhkan pada perkerasan proyek jalan 

tersebut ditetapkan dengan jenis mutu beton K-350. 

Seperti yang ditentukan pada analisis komponen SKBI-2.3.26.1987 
Tabel tentang batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan, 
ditentukan tebal minimum tebal lapis perkerasan dinyatakan dalam 
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satuan cm pada lapis permukaan, didapatkan paling tebal 10 cm dengan 
nilai indeks tebal perkerasan (ITP) di atas 10. Kemudian jika dilihat 
pada bahan yang digunakan berupa lapisan beton, maka pada tebal 
minimum perkerasan pada lapis pondasi adalah 20 cm dengan nilai 
indeks tebal perkerasan (ITP) berkisar antara 7,50-9,99. 

Bila ditinjau dari jenis perkerasan konstruksi jalan yang sebelumnya 
menggunakan perkerasan lentur (flexible pavement), kemudian pada saat 
ini dilakukan pergantian perkerasan jenis perkerasan kaku (rigid 
pavement) berupa jalan beton, hal ini tentunya telah melalui 
pertimbangan yang panjang dan proses investigasi yang cukup matang 
dari pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 
jalan beton mempunyai banyak keunggulan dan dibutuhkan pada 
proyek-proyek yang berkebutuhan khusus diantaranya karena pengaruh 
drainase yang buruk dan beban lalu lintas tinggi serta umur pemakaian 
yang relatif lebih lama dibanding jalan aspal. Disamping iru, perkerasan 
kaku memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan mendistribusikan 
beban terhadap bidang area tanah yang cukup luas, sehingga bagian 
terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari slab beton 
sendiri. Hal ini berbeda dengan perkerasan lentur, dimana kekuatan 
perkerasan diperoleh  dari lapisan-lapisan tebal pondasi  bawah, 
pondasi dan lapisan permukaan. 

D. KESIMPULAN 

Pada penelitian tentang studi analisis proyek jalan Sidoharjo 
Kecamatan Senori Tuban dengan metode analisis komponen SKBI-
2.3.26.1987, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai 
berikut ini: 

1. Proyek jalan Sidoharjo Kecamatan Senori Tuban merupakan 

pemeliharaan berkala atas kondisi jalan tersebut yang sebelumnya 

menggunakan jenis perkerasan lentur (flexible pavement). Kondisinya 

adalah perkerasan jalan tidak mempunyai kekuatan  untuk 

menahan beban lalu lintas kendaraan secara keseluruhan, sehingga 

jalan tersebut mengalami penurunan (seattlement) dan pergeseran 

(sleeding) baik pada perkerasan jalan maupun pada tanah dasar. 



Sugiyanto | 173  

Akibatnya jalan tersebut menjadi bergelombang dan berlubang 

sampai akhirnya tingkat kerusakannya makin bertambah parah. 

2. Obyek dalam penelitian ini adalah proyek jalan menggunakan 

konstruksi jenis perkerasan kaku (rigid pavement) berupa jalan beton. 

Jalan beton memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan 

mendistribusikan beban terhadap bidang area tanah yang cukup 

luas, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan 

diperoleh dari slab beton sendiri. Hal ini berbeda dengan 

perkerasan lentur, dimana kekuatan perkerasan diperoleh  dari 

lapisan-lapisan tebal pondasi  bawah, pondasi dan lapisan 

permukaan. 

3. Berdasarkan parameter lalu lintas pada proyek jalan yang diteliti 

dengan menggunakan metode analisis komponen SKBI-

2.3.26.1987 didapatkan data kendaraan yang melintas di jalan 

tersebut terdiri dari 55,4% jenis kendaraan berat dengan angka 

ekivalen E=1,0648 dan 44,6% jenis kendaraan ringan dengan 

angka ekivalen E=0,0072, lalu lintas harian rata-rata LHRT=56 

kendaraan/hari/2 arah, lintas ekivalen permulaan LEP=33,1888, 

lintas ekivalen akhir LEA=49,4941, lintas ekivalen tengah 

LET=41,3415 dan lintas ekivalen rencana LER=62,0123. 

4. Berdasarkan parameter-parameter yang lain pada metode analisis 

komponen SKBI-2.3.26.1987 didapatkan daya dukung tanah dasar 

(DDT) dan california bearing ratio (CBR) yang diidentifikasi dari 

harga CBR yang mewakili CBR=4, faktor regional FR=3,0 – 3,5, 

indeks permukaan IP=1,5 – 2,0, koefisien kekuatan relatif a=0,15 

dan batas-batas minimum tebal perkerasan 20 cm dengan indeks 

tebal perkerasan ITP=7,5 – 9,99. 
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EVALUASI SISTEM MANAJEMEN PADA PELAKSANAAN 

PROYEK PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA 

TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI TUBAN JAWA 

TIMUR 

Oleh 

Sugiyanto dan Rendi Untoko 

 

A. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya negara dan kemajuan teknologi, 

perbaikan atau pembangunan infrastuktur sangatlah penting. Hal ini 

dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya dalam 

menjalankan kegiatan perekonomian. Banyak kemajuan yang harus 

diciptakan, adanya ketertinggalan diusahakan harus dikejar dengan 

pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut berupa pem-

bangunan fisik proyek, pembangunan gedung, jembatan, jalan tol, 

industri besar atau kecil, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi 

dan bandara dan lain-lain.  

Gray dkk. (2007) menyebutkan bahwa proyek adalah kegiatan-

kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk 

kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan 

benefit. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk investasi baru 

seperti pembangunan pabrik, pembangunan fasilitas pelayanan publik, 

pembuatan jalan raya atau kereta api, irigasi, bendungan, pendirian 

gedung sekolah, survei atau penelitian, perluasan program yang sedang 

berjalan, dan sebagainya. 

Rani (2016) mengatakan bahwa manajemen dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan, 

yaitu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan dasar sasaran 

termasuk menyiapkan segala sumber daya, yang meliputi money (uang), 

material (bahan), machine (peralatan), man-power (tenaga manusia), 

market (pasar), method (metode), information (informasi), space 
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(ruang), dan time (waktu). Pada setiap proyek konstruksi, terdapat 

sumber daya-sumber daya tersebut yang akan diproses, pada saat proses 

inilah diperlukan manajemen agar proses ini berjalan efektif dan efisien, 

serta diperoleh hasil yang memuaskan. Dengan demikian, tujuan dan 

sasaran proyek konstruksi akan semakin mudah untuk dicapai. Tujuan 

dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk menyelesaikan pekerjaan 

dan mendapat keuntungan dari total biaya yang dikeluarkan. Adapun 

sasaran dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah untuk menata 

pekerjaan konstruksi agar pekerjaan tersebut berlangsung efektif dan 

efisien.  

Semakin maju peradaban manusia, semakin besar dan semakin 

kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan penggunaan 

bahan-bahan (material), tenaga kerja, dan teknologi yang makin 

canggih. Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (deadline), 

anggaran, serta spesifikasi yang telah ditentukan; artinya proyek harus 

diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan anggaran yang 

telah sediakan serta mutu sesuai dengan harapan. Setiap proyek perlu 

adanya evaluasi agar mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan tingkat 

keberhasilan proyek itu sendiri. Berkaitan dengan masalah proyek ini, 

maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada waktunya, 

sesuai anggaran dan mutu bisa diterima merupakan tujuan yang penting 

baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor.  

Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan sering kali 

disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian 

yang kurang efektif, sehingga kegiatan proyek tidak efisien. Hal ini akan 

mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas pekerjaan, dan 

membengkaknya biaya pelaksanaan. Keterlambatan penyelesaian 

proyek sendiri adalah kondisi yang sangat tidak dikehendaki, karena hal 

ini dapat merugikan kedua belah pihak baik dari segi waktu maupun 

biaya. Dalam kaitannya dengan waktu dan biaya produksi, perusahaan 

harus bisa seefisien mungkin dalam penggunaan waktu di setiap 

kegiatan atau aktivitas, sehingga biaya dapat diminimalkan dari rencana 

semula.  
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PT. Srikandi Dua Putri sebagai unsur pelaksana pengadaan 

pekerjaan konstruksi bertugas menyelenggarakan pembangunan sarana 

dan prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) di  Tuban Kabupaten 

Tuban Provinsi Jawa Timur. Aktivitas pembangunan tempat 

pelelangan ikan (TPI) meliputi beberapa aktivitas besar, yaitu pekerjaan 

persiapan, pekerjaan pengurugan, pemasangan beton, dan 

pembangunan gedung, serta penyediaan fasilitas kelengkapannya. 

Proyek pembangunan ini dilakukan untuk memberikan tempat yang 

lebih representatif/layak bagi para nelayan untuk memudahkan aktifitas 

jual beli ikan hasil tangkapan serta meningkatkan kenyamanan dan 

pelayanan bagi pembeli ikan di Kota Tuban. Disamping itu, 

pembangunan proyek tersebut dimaksudkan untuk lebih 

mengkonsentrasikan dan meningkatkan pelayanan bagi para pelaku 

UKM (usaha kecil menengah) melakukan aktifas penjualan berbagai 

produk hasil olahan ikan ciri khas Tuban. 

Dalam suatu kondisi pemilik proyek seringkali mengalami 

beberapa masalah, baik karena faktor eksternal maupun internal, 

sehingga proyek memiliki perkembangan yang buruk sehingga 

implementasi proyek tidak seperti yang direncanakan, atau dapat 

dikatakan kemajuan proyek berjalan lebih lambat, anggaran 

membengkak, dan mutu tidak sesuai spesifikasi. Hal ini juga berlaku 

terhadap proyek pembangunan sarana dan prasaranan tempat 

pelelangan ikan (TPI) di Tuban. Bagaimana penerapan sistem 

manajemen oleh kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan proyek 

tersebut, ditinjau dari biaya, jadwal, dan mutu bisa dicapai. Oleh karena 

itu diperlukan adanya penelitian tentang evaluasi sistem manajemen 

pada pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana tempat 

pelelangan ikan (TPI) di Tuban. 

B. METODE PENELITIAN 

Secara lebih detail data proyek yang dikerjakan termasuk dalam lingkup 

Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: 
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Untuk memudahkan dalam analisis dan pengolahan data, maka 

dalam pelaksanaan penelitian ini proses pengamatan dan pengambilan 

data  dikelompokkan dengan pembagian dalam periode mingguan (data 

per minggu). Jadwal proyek dimulai dari tanggal 12 Juli 2020 sampai 

dengan batas akhir penyelesaian proyek tanggal 8 Desember 2020, 

maka didapatkan data hasil pengamatan sebanyak 22 minggu terdiri dari 

periode: 

1. Minggu ke-1 = 12 Juli s/d 14 Juli 2020   (Durasi 3 hari) 

2. Minggu ke-2 = 15 Juli s/d 21 Juli 2020   (Durasi 7 hari) 

3. Minggu ke-3 = 22 Juli s/d 28 Juli 2020   (Durasi 7 hari) 

4. Minggu ke-4 = 29 Juli s/d 4 Agustus 2020  (Durasi 7 hari) 

5. Minggu ke-5 = 5 Agustus s/d 11 Agustus 2020  (Durasi 7 hari) 

6. Minggu ke-6 = 12 Agustus s/d 18 Agustus 2020  (Durasi 7 hari) 

7. Minggu ke-7 = 19 Agustus s/d 25 Agustus 2020  (Durasi 7 hari) 

8. Minggu ke-8 = 26 Agustus s/d 1 September 2020 (Durasi 7 hari) 

9. Minggu ke-9 = 2 September s/d 8 September 2020 (Durasi 7 hari) 

10. Minggu ke-10 = 9 September s/d 15 September 2020 (Durasi 7 hari) 

11. Minggu ke-11 =16 September s/d 22 September 2020 (Durasi 7 hari) 

12. Minggu ke-12 =23 September s/d 29 September 2020 (Durasi 7 hari) 

13. Minggu ke-13 =30 September s/d 6 Oktober 2020 (Durasi 7 hari) 

14. Minggu ke-14 = 7 Oktober s/d 13 Oktober 2020 (Durasi 7 hari) 

15. Minggu ke-15 = 14 Oktober s/d 20 Oktober 2020 (Durasi 7 hari) 

16. Minggu ke-16 = 21 Oktober s/d 27 Oktober 2020 (Durasi 7 hari) 

17. Minggu ke-17 = 28 Oktober s/d 3 Nopember 2020 (Durasi 7 hari) 

18. Minggu ke-18 = 4 Nopember s/d 10 Nopember 2020 (Durasi 7 hari) 

19. Minggu ke-19 = 11 Nopember s/d 17 Nopember 2020 (Durasi 7 hari) 

1. Nama Kegiatan Proyek : Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Tuban 

2. Pemilik Proyek : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban 
3. Sumber Dana  : APBD-Tahun Anggaran 2019 
4. Kontraktor Pelaksana : PT. Srikandi Dua Putri 
5. Nilai Kontrak Fisik : 
 

Rp. 4.797.076.041,00 (#Empat Milyar Tujuh Ratus 
Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu 
Empat Puluh Satu Rupiah#). Tidak termasuk PPN 
10% 

6. Nomor Kontrak : 602.1/21.80.08a.F/PPK.APBD/414.110/2020 
7. Jangka Waktu : 150 Hari Kalender 
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20. Minggu ke-20 = 18 Nopember s/d 24 Nopember 2020 (Durasi 7 hari) 

21. Minggu ke-21 = 25 Nopember s/d 1 Desember 2020 (Durasi 7 hari) 

22. Minggu ke-22 = 2 Desember s/d 8 Desember 2020 (Durasi 7 hari) 

Total jadwal pelaksanaan proyek = 22 minggu    (Total durasi 150 hari) 

Metode pengumpulan data yang gigunakan pada penelitian ini 

adalah terdiri dari 2 (dua) metode, yaitu meliputi: 

1. Observasi (pengamatan langsung) 

Pengamatan ini dilakukan secara mandiri atau dengan melibatkan 

bantuan pekerja untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun data yang dimaksud adalah terdiri dari: 

a. Biaya pengeluaran proyek 

Biaya pengeluaran proyek meliputi biaya aktual, terdiri dari 

pencatatan pengeluaran biaya harian, kemudian direkap menjadi 

periode mingguan (data pengamatan per minggu). 

b. Waktu pelaksanaan proyek 

Waktu pelaksanaan proyek meliputi waktu pengerjaan yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek secara aktual, baik tiap tahapan 

proyek maupun waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 

c. Mutu pelaksanaan proyek 

Mutu pelaksanaan proyek meliputi mutu yang diaplikasikan dalam 

proyek, terdiri dari mutu aktual yang diaplikasikan pada proyek. 

2. Pengamatan tidak langsung 

Pengamatan ini berasal dari sumber/pihak lain yang terkait dalam 

pelaksanaan proyek terdiri sebagai berikut ini: 

a. Rancangan atau desain proyek 

Rancangan atau disain proyek meliputi tes tanah, analisa struktur, 

gambar kerja, dan lainnya. 

b. Rancangan anggaran belanja proyek (RAB)  
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Rancangan anggaran belanja proyek terdiri dari daftar rekapitulasi 

biaya, volume dan harga satuan pekerjaan, harga satuan upah, harga 

satuan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, dan lainnya. RAB ini 

terdiri dari perincian tiap aktivitas pekerjaan dan kemudian direkap 

menjadi anggaran biaya per periode data pengamatan mingguan. 

c. Rencana Waktu Proyek (Time Schedule)  

Rencana waktu proyek terdiri dari schedule harian, schedule 

mingguan, bulanan dan waktu tertentu. 

d. Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek (RKS) 

Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek terdiri dari 

persyaratan administrasi dan umum, bahan, spesifikasi, pekerjaan, dan 

lainnya. 

Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan metode 

konsep nilai hasil (earned value) terdiri dari pengukuran kinerja biaya 

dan jadwal. Pengukuran mutu fisik konstruksi terpisah dengan 

pengukuran kinerja biaya dan jadwal. Dengan demikian, pengukuran 

variabel terdiri dari: 

1. Penghitungan variabel-variabel, indikator-indikator, serta indek-

indek yang berkaitan dengan konsep nilai hasil (earned value), 

untuk menentukan kinerja biaya dan kinerja jadwal dalam 

pelaksanaan proyek. 

2. Pengukuran mutu fisik konstruksi dilakukan oleh pengawas teknik 

melalui penilaian kondisi aktual pelaksanaan proyek dengan 

gambar rencana dan spesifikasi teknis dalam rencana kerja dan 

syarat-syarat pekerjaan (RKS). 

Berdasarkan atas ketentuan pengukuran variabel seperti dijelaskan 

di atas, maka dalam penelitian ini, pengukuran variabel adalah meliputi 

sebagai berikut ini: 
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1. Variabel  ACWP 

Actual Cost for Work performed (ACWP) adalah jumlah biaya aktual 

dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. ACWP didapat dari data 

akutansi pada tanggal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya 

aktual dari paket kerja. ACWP merupakan biaya aktual yang diperlukan 

untuk membiayai proyek dari awal hingga selesai, disusun dalam 

pengeluaran aktual mingguan (per minggu) sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data pada penelitian ini. 

2. Variabel  BCWP 

Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) adalah nilai yang diterima 

dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP 

inilah yang disebut earned value, dihitung berdasarkan akumulasi dari 

pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Variabel BCWP dapat 

diperoleh dengan perhitungan rumus sebagai berikut: 

 

3. Variabel  BCWS  

Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) adalah biaya yang 

dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun terhadap waktu. 

BCWS dihitung dari penjumlahan biaya yang direncanakan untuk 

pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Variabel BCWS dalam aplikasi 

dalam proyek adalah biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan 

kegiatan proyek, disusun dalam rekap anggaran mingguan (per minggu) 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan 

pengolahan data pada penelitian ini. 

4. Indikator  CV 

Cost Variance (CV) adalah perbedaan nilai yang diperoleh setelah 

menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai aktual pelaksanaan 

proyek. Nilai dari indikator CV dapat diperoleh dengan perhitungan 

rumus seperti di bawah ini: 

 CV = BCWP – ACWP 

BCWP = Bobot Penyelesaian Pekerjaan (%) x Komulatif Anggaran 
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5. Indikator   SV 

Schedule variance (SV) adalah perbedaan bagian pekerjaan yang dapat 

dilaksanakan (BCWP) dengan bagian pekerjaan yang direncanakan 

(BCWS). Nilai indikator SV dapat diperoleh dengan perhitungan rumus 

seperti di bawah berikut ini: 

 
 

  

6. Indek CPI 

Cost Performance Index (CPI) adalah perbandingan antara nilai yang 

diterima dari penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang 

dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nilai indek CPI 

dapat diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut: 

 
  

 

7. Indek SPI 

Schedule performance index (SPI) adalah perbandingan antara 

penyelesaian pekerjaan di lapangan dengan rencana kerja pada periode 

waktu tertentu. Nilai indek SPI dapat diperoleh dengan perhitungan 

rumus sebagai berikut ini: 

 
  
 

8. Evaluasi  penerapan standar mutu pada pelaksanaan proyek 

Evaluasi penerapan standar mutu pada pelaksanaan proyek adalah 

dengan evaluasi (membandingkan) penerapan antara perencanaan 

pekerjaan (work  planning)  dengan kontrol mutu (quality control) 

terhadap aplikasi aktual dalam proyek baik dari standar tenaga kerja 

yang digunakan, volume pekerjaan, kualitas material, dan yang lain 

sebagainya. 

SV = BCWP – BCWS 

 

CPI = BCWP : ACWP 

SPI = BCWP : BCWS 
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Analisis data yang dalam penelitian ini dengan penerapan aplikasi 

perangkat lunak (software) komputer terdiri dari: 

1. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software microsoft 

excel. Analisis ini dilakukan untuk menghitung dan mengolah data 

kuantitatif terdiri dari data anggaran biaya, durasi pekerjaan, 

penghitungan indikator kinerja biaya dan jadwal proyek, 

penghitungan indek kinerja biaya dan jadwal dan rincian biaya pada 

pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana tempat 

pelelangan ikan (TPI). 

2. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software microsoft 

word. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan grafik dari Kurva 

S yang menggambarkan progress kemajuan proyek yang sedang 

diteliti. Bentuk Kurva S terdiri dari pemaduan kemajuan setiap 

tambahan waktu untuk mendapatkan kemajuan komulatif yang 

digunakan dalam pemantauan pekerjaan. Ukuran kemajuan 

dititikberatkan pada progress kerja dan biaya. Sumbu X 

menunjukan skala waktu (durasi pelaksanaan proyek), sedangkan 

pada sumbu Y merupakan skala biaya atau prestasi kerja, yang 

terdiri dari variabel-variabel  BCWS,  ACWP dan BCWP. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Evaluasi Kinerja Biaya Proyek 
 

Berdasarkan atas data dari sumber data (pihak kedua) yang 

diperoleh  pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada Proyek 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Tuban, maka dapat ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban. 
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Minggu 
Ke- 

Hari Ke- 
RAB (Variabel BCWS) 

Per minggu (Rp) Komulatif  (Rp) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

  3 
 10 
 17 
 24 
 31 
 38 
 45 
 52 
 59 
 66 
 73 
 80 
 87 
 94 
101 
108 
115 
122 
129 
136 
143 
150 

  79.831.840,20 
146.294.251,74 
170.291.895,27 
261.665.688,27 
227.376.470,16 
280.325.178,63 
328.512.831,57 
391.079.834,04 
392.282.120,79 
350.971.548,06 
244.352.759,07 
178.948.359,87 
252.768.766,32 
271.764.896,97 
164.472.827,40 
219.729.926,43 
223.144.420,80 
217.373.444,40 
213.285.669,45 
  97.192.860,87 
  63.721.197,75 
  26.450.308,50 

    79.831.840,20 
  226.126.091,94 
  396.417.987,21 
  658.083.675,80 
  885.460.145,64 
1.165.785.324,30 
1.494.250.064,40 
1.885.377.989,90 
2.277.660.110,70 
2.628.631.658,70 
2.872.984.418,80 
3.051.932.777,70 
3.304.749.635,50 
3.571.705.385,40 
3.736.178.212,80 
3.955.908.139,30 
4.179.100.651,50 
4.396.474.095,90 
4.609.711.673,90 
4.706.904.534,80 
4.770.625.732,50 
4.797.076.041,00 

 

Sumber: Data diolah (2020) 
  

Pada tabel 1, diperlihatkan rancangan anggaran belanja proyek 

terjadwal dalam  150 hari kalender dimulai dari 12 Juli hingga batas 

akhir penyelesaian proyek 8 Desember tahun 2018. Pada masing-

masing periode minggu tersebut, terdistribusi besarnya anggaran tiap 

periode per minggu dan secara komulatif nilai anggaran proyek adalah 

sebesar Rp. 4.797.076.041 (#Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh 

tujuh juta tujuh puluh enam ribu empat puluh satu rupiah#). Besarnya 

nilai anggaran tersebut,  dalam penjumlahan semua periode/komulatif 

(150 hari) dinamakan variabel Budgeted Cost for Work Schedule (BCWS). 

Rani (2016) mengatakan bahwa manajemen dalam pelaksanaan 

konstruksi dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan, yaitu 

proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan dasar sasaran 

termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan dan 
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sasaran tersebut. Tujuan dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk 

menyelesaikan pekerjaan dan mendapat keuntungan dari total biaya 

yang dikeluarkan. Adapun sasaran dalam pelaksanaan konstruksi adalah 

pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas. Berkaitan dengan 

pelaksanaan dalam penelitian mengenai kinerja biaya proyek, maka 

pengeluaran aktual pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban adalah terdiri dari rekapitulasi 

biaya-biaya yang terdiri dari: tenaga kerja, material, administrasi & 

umum, manajemen, dan lain-lainnya. Berdasarkan atas hasil rekapitulasi 

biaya aktual proyek pada obyek yang diteliti, dapat disajikan  pada tabel 

2 berikut ini: 

Tabel 2. Biaya Aktual Pembiayaan Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban (Variabel ACWP) 

Minggu 
Ke- 

Hari 
Ke- 

Variabel ACWP per 
minggu (Rp) 

Variabel ACWP 
komulatif (Rp) 

1   3 103.348.569,03    103.348.569,03 

2  10 133.694.286,60    236.994.769,16 

3  17   88.488.304,80    325.483.068,96 

4  24 255.317.614,23    580.800.683,19 

5  31 326.781.538,65    907.582.221,84 

6  38 149.233.882,93 1.076.816.104,80 

7  45 515.781.015,75 1.592.645.212,00 

8  52 307.256.401,80 1.899.901.613,80 

9  59 279.892.355,40 2.179.793.969,20 

10  66 291.503.491,14 2.471.324.460,40 

11  73 193.712.441,16 2.665.036.901,50 

12  80 392.859.218,43        3.057.896.12 

13  87 349.384.529,55 3.407.280.649,50 

14  94 260.511.492,99 3.667.792.142,50 

15 101 135.617.945,40 3.803.410.087,90 

16 108 176.303.329,02 3.981.156.161,00 

17 115 179.717.823,39 4.159.431.240,30 

18 122 165.867.480,03 4.325.298.720,30 

19 129 152.065.228,14 4.477.363.948,50 

20 136 124.412.632,89 4.601.776.581,40 

21 143 110.610.381,00 4.712.386.962,40 

22 150   96.760.034,64 4.809.147.000,00 

Sumber: Data diolah (2020) 
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Pada tabel 2, diperlihatkan pengeluaran biaya aktual proyek sesuai 

dengan pencatatan dalam akuntansi pelaksanaan proyek, yang terdiri untuk 

pengeluaran periode per minggu dan dalam penjumlahan komulatif. Besarnya 

nilai pengeluaran biaya aktual pada obyek yang diteliti sebesar Rp. 

4.809.147.000 (#Empat milyar delapan ratus sembilan juta seratus empat 

puluh ribu rupiah#), dalam konsep nilai hasil  dinamakan variabel Actual Cost 

for Work Performed (ACWP). 

Soeharto (1995) menjelaskan bahwa metode nilai hasil (earned value 

method) untuk mengukur kinerja proyek dengan membandingkan nilai 

pekerjaan yang dianggarkan dengan aktual yang diselesaikan untuk 

mengetahui apakah kinerja biaya masih sesuai dengan yang direncanakan. 

Berdasarkan atas data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka hasil 

penghitungan nilai hasil (earned value) ditampilkan pada Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Nilai Hasil (Earned Value) Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban (Variabel BCWP). 

Minggu ke- Hari Ke- 
Bobot Penyelesaian 

(%) 
Variabel BCWP 

(Rp) 

1 3   2,15   103.137.135 

2 10   4,93   236.495.848 

3 17   6,77   324.762.048 

4 24 12,08   579.486.786 

5 31 18,87   905.208.249 

6 38 23,39 1.122.036.086 

7 45 33,18 1.591.669.830 

8 52 39,51 1.895.324.744 

9 59 45,33 2.174.514.569 

10 66 51,39 2.465.217.377 

11 73 55,42 2.658.539.542 

12 80 63,59 3.050.460.654 

13 87 70,85 3.398.728.375 

14 94 76,27 3.658.729.896 

15 101 79,09 3.794.007.441 

16 108 82,78 3.971.019.547 

17 115 86,49 4.148.991.068 
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18 122 89,94 4.314.490.191 

19 129 93,10 4.466.077.794 

20 136 95,69 4.590.322.063 

21 143 97,99 4.700.654.812 

22 150 100,00 4.797.076.041 

Sumber: Data diolah (2020) 

Seperti yang disajikan pada tabel 3, dapat dilihat persentase bobot 

penyelesaian pekerjaan (%)  dan hasil penghitungan nilai hasil yang 

diperoleh dalam pelaksanaan proyek yang diteliti. Nilai hasil (earned 

value) adalah hasil yang didapat berdasarkan pekerjaan yang telah 

diselesaikan dan dihitung berdasarkan persentase bobot yang didapat 

dikalikan dengan komulatif anggaran (nilai kontrak).  Berdasarkan atas 

nilai hasil yang telah didapatkan dalam pelaksanaan proyek pada obyek 

yang diteliti diperoleh jumlah sebesar Rp. 4.797.076.041 (#Empat 

milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat 

puluh satu rupiah#), dalam konsep nilai hasil disebut variabel Budgeted 

Cost for Work Performed (BCWP). 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam konsep nilai hasil, 

menggunakan Kurva S yang bisa menjelaskan mengenai kondisi 

kemajuan proyek. Husen (2011) menyatakan bahwa evaluasi proyek 

untuk mengendalikan  biaya adalah bentuk Kurva S yang dimodifikasi 

menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: 

1. Rencana dari volume dan biaya pekerjaan (BCWS). 

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

3. Realisasi biaya dan volume pekerjaan (ACWP). 

Lebih lanjut, Husen (2011) menjelaskan bahwa untuk memantau 

kondisi keuangan proyek dalam pembiayaan proyek, perlu dibuat kurva 

yang dinamakan Kurva S. Pada pembuatan Kurva S tampilan informasi 

dengan Sumbu X menunjukkan durasi proyek dan Sumbu Y 

menyatakan komulatif biayanya. Anggaran komulatif biaya ditunjukkan 

oleh variabel biaya BCWS, BCWP, dan ACWP. Pada Kurva S yang 

terbentuk dapat menggambarkan terjadinya pembengkakan atau 
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penghematan kinerja proyek dari segi biaya. Berdasarkan atas data yang 

diperoleh dalam penelitian pada Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, maka bentuk Kurva 

S dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut ini. 

 
Gambar 1. Kurva S Kinerja Biaya Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban 

Pada gambar 1 di atas, maka diperlihatkan mengenai variabel 

BCWS, ACWP, dan BCWP yang mencerminkan status kinerja biaya 

proyek. Pada kurva tersebut tampak bahwa biaya aktual proyek 

(ACWP) ditandai pada garis berwarna merah,  biaya anggaran (BCWS) 

ditandai dengan garis berwarna biru, dan nilai hasil (BCWP) ditandai 

dengan garis berwarna hijau. Dengan pencapaian posisi ke-3 variabel 

yang diperlihatkan pada Kurva S yang terbentuk, maka ke-3 variabel 

tersebut berjalan berimpitan sehingga status kinerja biaya proyek masih 

belum terlihat jelas performanya. Hal tersebut dapat terjadi karena 

kemungkinan ke-3 variabel tersebut mempunyai nilai masing-masing 

yang relatif hampir sama, sehingga dalam ploting pada sumbu Y di 

Kurva S tidak bisa dibaca adanya perbedaan atas kurva yang terbentuk. 

Meskipun demikian, pada metode nilai hasil (earned value) kejadian 

tersebut tidak masalah karena masih ada analisis lanjutan terdiri dari 
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penghitungan indikator varian biaya (cost variance) dan indek kinerja 

biaya (cost performance index), adanya perbedaan sekecil apapun pasti akan 

dapat dideteksi atau diketahui. 

Untuk bisa memperlihatkan status kinerja biaya proyek pada obyek 

yang diteliti, maka analisis dilanjutkan dengan penghitungan indikator 

varian biaya (cost variance). Indikator ini menunjukkan status proyek yang 

berkaitan dengan kinerja biaya proyek, yaitu dapat menyatakan 

seberapa besar biaya aktual melebihi biaya yang direncanakan ataupun 

sebaliknya. Pada penelitian Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, didapatkan besaran/indikator 

cost variance terlihat pada tabel 4 berikut  ini. 

Tabel 4. Indikator Cost Variance (Varian Biaya) Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban 

Minggu 
ke- 

Variabel 
BCWP (Rp) 

Variabel 
ACWP (Rp) 

Indikator 
CV (Rp) 

Performasi Biaya 

1 
   

103.137.135   103.348.569      ( 211.143) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

2 
   

236.495.848   236.994.769       (498.921) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

3 
   

324.762.048   325.483.068       (721.020) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

4 
   

579.486.786   580.800.683    (1.313.897) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

5 
   

905.208.249   907.582.221    (2.373.972) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

6 1.122.036.086 1.076.816.104    45.219.982 
Biaya Anggaran 
>Biaya Aktual 

7 1.591.669.830 1.592.645.212      (975.382) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

8 1.895.324.744 1.899.901.613   (4.576.869) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

9 2.174.514.569 2.179.793.969   (5.279.400) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

10 2.465.217.377 2.471.324.460   (6.107.083) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

11 2.658.539.542 2.665.036.901   (6.497.359) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

12 3.050.460.654 3.057.896.120   (7.435.466) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 
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13 3.398.728.375 3.407.280.649   (8.552.274) 
Biaya Anggaran 
<Biaya Aktual 

14 3.658.729.896 3.667.792.142   (9.062.246) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

15 3.794.007.441 3.803.410.087   (9.402.646) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

16 3.971.019.547 3.981.156.161 (10.136.614) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

17 4.148.991.068 4.159.431.240 (10.440.172) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

18 4.314.490.191 4.325.298.720 (10.808.529) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

19 4.466.077.794 4.477.363.948 (11.286.154) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

20 4.590.322.063 4.601.776.581 (11.454.518) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

21 4.700.654.812 4.712.386.962 (11.732.150) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

22 4.797.076.041 4.809.147.000 (12.070.959) 
Biaya Anggaran < 

Biaya Aktual 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada tabel 4, berdasarkan perhitungan dari nilai variabel BCWP 

dikurangi nilai variabel ACWP; maka diperoleh indikator kinerja biaya 

yang dinamakan cost variance (varian biaya). Pada tabel tersebut, 

diperlihatkan besaran CV pada minggu ke-1 hingga masa berakhirnya 

proyek pada minggu ke-22 semuanya berjalan di angka negatif, kecuali 

pada minggu ke-6 menunjukkan nilai CV bernilai positif sebesar Rp. 

45.219.982. Dengan pencapaian nilai indikator CV komulatif sebesar 

(Rp. 12.070.959) pada obyek proyek yang diteliti, maka pada proyek 

tersebut biaya aktual pembiayaan proyek melebihi dari anggaran proyek 

sebesar Rp. 12.079.959. Atau dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan 

proyek tersebut biaya aktual mengalami pembengkakan senilai 

Rp.12.079.959. Berdasarkan Ervianto (2005) dinyatakan bahwa biaya 

volume aktual lebih besar dari biaya aktual/terjadi pembengkakan biaya 

proyek, kondisi ini dinamakan cost overrun. Demikian pula, Patiarsa 

(2015) menyatakan hal yang sama terkait CV bernilai negatif, yaitu 

bahwa dalam pelaksanaan proyek terjadi biaya lebih besar dari 

anggaran. Dengan demikian, kinerja biaya yang dijalankan pada proyek 
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tersebut telah menunjukkan kerja yang kurang optimal dan biaya belum 

bisa dikendalikan dengan baik. 

Untuk lebih menunjukkan dan menambah keyakinan bahwa telah 

terjadi pembengkakan pada pelaksanaan proyek pada obyek yang 

diteliti, maka analisa perlu dilanjutkan dengan penghitungan cost 

performance index (CPI). Cost performance index dihitung dengan cara 

melakukan pembagian variabel BCWP dengan variabel ACWP. 

Berdasarkan atas nilai variabel BCWP dan nilai variabel ACWP pada 

obyek yang diteliti, maka hasil penghitungan dengan menggunakan 

metode konsep nilai hasil didapatkan indek dari cost performance index 

(CPI) seperti tersaji pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Indek Kinerja Biaya (CPI) Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban 

 
Minggu 

Ke- 
 

Variabel 
ACWP (Rp) 

 
Variabel 

BCWP (Rp) 
 

 
Indek 
CPI 

 

 
Performasi Biaya 

 

1    103.348.569    103.137.135 0.998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

2    236.994.769    236.495.848 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

3    325.483.068    324.762.048 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

4    580.800.683    579.486.786 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

5    907.582.221    905.208.249 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

6 1.076.816.104 1.122.036.086 1.042 
Biaya Anggaran > Biaya 

Aktual 

7 1.592.645.212 1.591.669.830 0,999 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

8 1.899.901.613 1.895.324.744 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

9 2.179.793.969 2.174.514.569 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

10 2.471.324.460 2.465.217.377 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

11 2.665.036.901 2.658.539.542 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

12 3.057.896.120 3.050.460.654 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 
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13 3.407.280.649 3.398.728.375 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

14 3.667.792.142 3.658.729.896 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

15 3.803.410.087 3.794.007.441 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

16 3.981.156.161 3.971.019.547 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

17 4.159.431.240 4.148.991.068 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

18 4.325.298.720 4.314.490.191 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

19 4.477.363.948 4.466.077.794 0,997 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

20 4.601.776.581 4.590.322.063 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

21 4.712.386.962 4.700.654.812 0,997 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

22 4.809.147.000 4.797.076.041 0,998 
Biaya Anggaran < Biaya 

Aktual 

Sumber: Data diolah (2020) 
 

Seperti ditampakkan pada tabel 5, maka diperlihatkan bahwa indek 

kinerja biaya (cost performance index) pada minggu ke-1 hingga 

berakhirnya proyek pada minggu ke-22 pada proyek yang menjadi 

obyek penelitian diperoleh angka kurang dari 1, kecuali pada minggu 

ke-6 diperoleh indek di atas 1 (1.042). Dengan pencapain indek kinerja 

biaya tersebut dan secara komulatif didapatkan indek CPI sebesar 

0.998, telah memberikan petunjuk yang jelas dan meyakinkan bahwa 

memang benar telah terjadi pembengkakan biaya pada pelaksanaan 

obyek yang menjadi obyek penelitian. Hal ini sesuai yang dikemukakan 

oleh Pastiarsa (2015) bahwa dengan pencapaian cost performance index 

(CPI) < 1 artinya proyek berjalan dengan biaya lebih boros dari 

anggaran. 

Meskipun demikian, terjadinya pembengkakan biaya aktual proyek 

terhadap anggaran pada proyek yang menjadi obyek penelitian dengan 

pencapaian indek kinerja biaya 0.998 dan nilainya sebesar Rp. 

12.070.959 menunjukkan bahwa penyimpangannya relatif kecil. 

Dengan anggaran sesuai pada rancangan anggaran belanja proyek pada 

Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan 
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(TPI) di Tuban, maka pembengkakan dapat dihitung sebagai berikut 

ini: 

 
 

 

Dengan perolehan kinerja biaya yang telah menunjukkan 

pemborosan anggaran sebesar 2.5%, maka cukup memberikan 

masukan bagi pelaksana proyek untuk melakukan pembenahan dalam 

pengendalian biaya pada proyek supaya terjadinya pemborosan 

anggaran bisa dicegah. 

2. Evalusai Kinerja Jadwal Proyek 

Husen (2011) menjelaskan bahwa hal yang berlaku umum saat ini 

dalam monitor dan evaluasi proyek dalam mengendalikan waktu adalah 

dengan menggunakan Kurva S, yaitu plotting dan komulatif persentase 

bobot pekerjaan dari nilai biaya, yang dapat mempresentasikan 

kemajuan dari awal hingga akhir proyek. Kurva S sebagai alat monitor 

dan evaluasi yang informatif, menampilkan kombinasi menggunakan 

diagram batang, sehingga pengelola proyek dapat cepat mengantisipasi 

bila ada penyimpangan pada proyek.  

Lebih lanjut, Husen (2011) menjelaskan bahwa untuk memantau 

kondisi jadwal proyek dalam pelaksanaan proyek, perlu dibuat kurva 

yang dinamakan Kurva S. Pada pembuatan Kurva S tampilan informasi 

dengan menggunakan Sumbu X yang menunjukkan durasi proyek dan 

Sumbu Y menyatakan komulatif biayanya. Anggaran komulatif biaya 

ditunjukkan oleh variabel-variabel biaya yang terdiri dari BCWS, 

BCWP, dan ACWP. Pada Kurva S yang terbentuk tersebut dapat 

menggambarkan terjadinya percepatan, kelambatan atau tepat jadwal 

kinerja proyek dari segi jadwal pelaksanaan proyek. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian 

pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) di Tuban, maka status kinerja waktu dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut ini. 

Pembengkakan biaya (%)  = (Rp. 12.070.959/Rp. 4.797.076.041) x 100% 

                                           =  2.5% 

 

 



196 | Sugiyanto 

 

Gambar 2. Indikator Kinerja Waktu dengan Kurva S pada Proyek 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Tuban  

Pada gambar 2, dapat dilihat kinerja waktu pada obyek penelitian  

ditampilkan dalam grafik yang disajikan dalam Kurva S. Diharapkan 

dari kurva tersebut dapat menggambarkan terjadinya keterlambatan 

atau percepatan kinerja proyek dari segi jadwal pelaksanaan proyek. 

Pada kurva tersebut diperlihatkan bahwa realisasi waktu pengerjaan 

proyek pada Sumbu X berjalan dari minggu ke-1 hingga minggu ke-22 

dan progres kemajuan proyek ditunjukkan pada Sumbu Y. Pada kurva 

tersebut tampak bahwa biaya aktual proyek (ACWP) ditandai pada garis 

berwarna merah,  biaya anggaran (BCWS) ditandai dengan garis 

berwarna biru, dan nilai hasil (BCWP) ditandai dengan garis berwarna 

hijau. Dengan pencapaian posisi ke-3 variabel yang diperlihatkan pada 

Kurva S yang terbentuk, maka ke-3 variabel tersebut berjalan 

berimpitan sehingga status kinerja jadwal proyek masih belum terlihat 

jelas apakah terjadi kelambatan atau percepatan dalam pelaksanaan 

proyek tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena kemungkinan ke-3 

variabel tersebut mempunyai nilai masing-masing yang relatif hampir 

sama, sehingga dalam ploting pada sumbu Y di Kurva S tidak bisa 
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dibaca adanya perbedaan atas kurva yang terbentuk. Meskipun 

demikian, pada metode nilai hasil (earned value) kejadian tersebut tidak 

masalah karena masih ada analisis lanjutan terdiri dari penghitungan 

indikator varian jadwal (schedule variance) dan indek kinerja jadwal 

(schedule performance index), adanya perbedaan sekecil apapun pasti akan 

dapat dideteksi atau diketahui. 

Untuk bisa memperlihatkan status kinerja jadwal proyek pada 

obyek yang diteliti, maka analisis dilanjutkan dengan penghitungan 

indikator varian jadwal (schedule variance). Indikator ini dapat 

menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu 

proyek, berdasarkan atas perolehan nilai dari penghitungan indikator 

tersebut dalam pelaksanaan sebuah proyek. Indikator schedule variance 

(SV) mempunyai peluang nilai terdiri angka negatif, angka positif, atau 

angka 0. Dengan perolehan nilai yang didapatkan pada penghitungan 

indikator schedule variance tersebut, akan dapat menjelaskan status proyek 

berkaitan dengan kinerja jadwal proyek, apakah terjadi percepatan, 

kelambatan atau tepat jadwal pelaksanaan proyek. Indikator schedule 

variance dihitung dari pengurangan variabel BCWS terhadap BCWP.  

Pada penelitian Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, didapatkan besaran/indikator schedule 

variance (SV)  terlihat pada tabel 6 sebagai berikut ini. 

Tabel 6. Indikator Schedule Variance (Varian Jadwal) Proyek 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Tuban 

Minggu 

Ke- 

Variabel BCWP 

(Rp) 

Variabel BCWS 

(Rp) 

Indikator SV 

(Rp) 

1    103.137.135      79.831.840      23.305.295 

2    236.495.848     226.126.091      10.369.757 

3    324.762.048     396.417.987   (71.655.939) 

4    579.486.786     658.083.675   (78.596.889) 

5    905.208.249     885.460.145      19.748.104 

6 1.122.036.086 1.165.785.324   (43.749.238) 

7 1.591.669.830 1.494.250.064     97.419.766 
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8 1.895.324.744      .1.885.377.989      9.946.755 

9 2.174.514.569 2.277.660.110 (103.145.541) 

10 2.465.217.377 2.628.631.658 (163.414.281) 

11 2.658.539.542 2.872.984.418 (214.444.876) 

12 3.050.460.654 3.051.932.777     (1.472.123) 

13 3.398.728.375 3.304.749.635     93.978.740 

14 3.658.729.896 3.571.705.385     87.024.511 

15 3.794.007.441 3.736.178.212     57.829.229 

16 3.971.019.547 3.955.908.139   (15.111.408) 

17 4.148.991.068 4.179.100.651   (30.109.583) 

18 4.314.490.191 4.396.474.095   (81.983.904) 

19 4.466.077.794 4.609.711.673 (143.633.879) 

20 4.590.322.063 4.706.904.534 (116.582.471) 

21 4.700.654.812 4.770.625.732   (69.970.920) 

22 .4.797.076.041 4.797.076.041                     0 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada tabel 6, berdasarkan variabel BCWS dan variabel BCWP yang 

diperoleh dalam penelitian ini, maka diperlihatkan status proyek yang 

berkaitan dengan kinerja jadwal proyek diperoleh SV bernilai positif, 

negarif, dan angka 0. Pada penelitian ini didapatkan nilai-nilai dari 

indikator SV yang cukup bervariasi, ada yang bernilai positif, nilai 

negatif dan angka 0. Dengan perolehan nilai-nilai indikator SV pada 

proyek yang cukup bervariasi tersebut pada obyek penelitian, maka 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perolehan indikator SV bernilai negatif dicapai pada pelaksanaan 
proyek pada minggu ke-3, ke-4, ke-6, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-
17, ke-18, ke-19, ke-20, dan ke-21; mengindikasikan bahwa pada 
periode minggu-minggu tersebut jadwal proyek berjalan lebih 
lambat dari jadwal yang direncanakan. Kondisi ini dinamakan 
schedule overrun. 

2. Perolehan indikator SV bernilai positif dicapai pada pelaksanaan 
proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-5, ke-7, ke-8, ke-13, ke-14, ke-
15, dan ke-16; mengindikasikan bahwa pada periode minggu-
minggu tersebut jadwal proyek berjalan lebih cepat dari jadwal 
yang direncanakan. Kondisi ini dinamakan schedule underrun. 
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3. Perolehan indikator SV bernilai 0 dicapai pada pelaksanaan proyek 
minggu ke-22, mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek 
berlangsung tepat jadwal sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 
Dengan pencapaian atas nilai indikator ini, maka realisasi 
pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban selesai dengan jadwal yang telah 
direncanakan. Kondisi ini dinamakan on schedule. 

Untuk menambah keyakinan dan sekaligus melengkapi dalam 

analisis dengan menggunakan metode nilai hasil (eaned value), maka 

analisis dapat dilanjutkan untuk mendapatkan indek yang dinamakan 

schedule performance index (indek kinerja jadwal). Schedule performance index 

(SPI) dapat diperoleh dengan perhitungan pembagian dari variabel nilai 

hasil (BCWP) dengan variabel anggaran proyek (BCWS). Berdasarkan 

atas pelaksanaan proyek pada Proyek Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban didapatkan hasil 

perhitungan indek dari schedule performance index (SPI) disajikan pada 

tabel 7 dibawah ini. 

Tabel 7. Indek Kinerja Jadwal (indikator SPI) Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban 

Minggu 
Ke- 

Variabel 
BCWP (Rp) 

Variabel 
BCWS (Rp) 

Indek 
SPI 

Performasi Jadwal 

1    103.137.135     79.831.840 1.292 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

2    236.495.848 
   

226.126.091 1.046 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

3    324.762.048 
   

396.417.987 0.819 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

4    579.486.786 
   

658.083.675 0.881 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

5    905.208.249 
   

885.460.145 1.022 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

6 1.122.036.086 1.165.785.324 0.962 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

7 1.591.669.830 1.494.250.064 1.065 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 
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8 1.895.324.744 1.885.377.989 1.005 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

9 2.174.514.569 2.277.660.110 0.955 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

10 2.465.217.377 2.628.631.658 0.938 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

11 2.658.539.542 2.872.984.418 0.925 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

12 3.050.460.654 3.051.932.777 0.999 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

13 3.398.728.375 3.304.749.635 1.028 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

14 3.658.729.896 3.571.705.385 1.024 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

15 3.794.007.441 3.376.178.212 1.124 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

16 3.971.019.547 3.955.908.139 1.004 
Aktual lebih cepat 

dari rencana 

17 4.148.991.068 4.179.100.651 0.993 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

18 4.314.490.191 4.396.474.095 0.981 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

19 4.466.077.794 4.609.711.673 0.969 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

20 4.590.322.063 4.706.904.534 0.975 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

21 4.700.654.812 4.770.625.732 0.985 
Aktual lebih lambat 

dari rencana 

22 4.797.076.041 4.797.076.041 1.000 
Tepat jadwal (on 

schedule) 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada tabel 7, berdasarkan variabel BCWS dan variabel BCWP yang 

diperoleh dalam penelitian ini, maka diperlihatkan status proyek yang 

berkaitan dengan indek kinerja jadwal proyek diperoleh SPI bernilai 

kurang dari angka 1, lebih dari angka 1, dan angka 0. Dengan perolehan 

nilai-nilai indek SPI pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Perolehan indek SPI bernilai kurang dari angka 1 dicapai pada 
pelaksanaan proyek pada minggu ke-3, ke-4, ke-6, ke-9, ke-10, ke-
11, ke-12, ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, dan ke-21; mengindikasikan 
bahwa pada periode minggu-minggu tersebut jadwal proyek 
berjalan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. 

2. Perolehan indek SPI bernilai lebih dari angka 1 dicapai pada 
pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-5, ke-7, ke-8, ke-
13, ke-14, ke-15, dan ke-16; mengindikasikan bahwa pada periode 
minggu-minggu tersebut jadwal proyek berjalan lebih cepat dari 
jadwal yang direncanakan.  

3. Perolehan indek SPI bernilai 1 dicapai pada pelaksanaan proyek 
minggu ke-22, mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek 
berlangsung tepat jadwal sesuai dengan waktu yang direncanakan.  

Dengan perolehan nilai indek SPI yang didapatkan pada proyek 

yang menjadi obyek penelitian, maka memberikan keyakinan bahwa 

kinerja jadwal berjalan dengan jadwal yang bervariasi, ada beberapa 

minggu yang mengalami keterlambatan dan adapula beberapa minggu 

yang mengalami percepatan. Namun begitu pada masa mendekati batas 

akhir jadwal proyek didapatkan indek SPI bernilai angka 0, hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan proyek dapat dicapai tepat 

jadwal sesuai dengan yang direncanakan. Dengan terjadinya 

penyelesaian proyek sesuai dengan rencana jadwal yang telah 

ditentukan, dapat dikatakan bahwa status proyek berkenaan dengan 

kinerja jadwal sudah baik dilakukan oleh pelaksana proyek. 

3. Evaluasi  Penerapan Standar Mutu Pada Pelaksanaan Proyek 

Evaluasi penerapan standar mutu pada pelaksanaan proyek dengan 

cara membandingkan antara perencanaan pekerjaan (work planning) 

dengan kontrol mutu terhadap aplikasi aktual dalam proyek, terdiri dari 

volume & satuan pekerjaan, dimensi, jenis bahan, standar mutu 

material, kebutuhan skill tenaga kerja, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan AACE (2011) dinyatakan tentang mutu hasil 

konstruksi adalah dipenuhinya persyaratan dari pihak kontraktor 

terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
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1. Ketentuan perencanaan kontrak, spesifikasi dan dokumen-
dokumen lain yang telah dipersiapkan secara mendetail oleh 
kontraktor sebagai harga proposal pelelangan. 

2. Penerjemahan persyaratan/tuntutan kontrak yang wajar dan 
memungkinkan dalam segi waktu dari staff design lapangan dan 
staff pengawas lapangan.  

3. Kontrak untuk melakukan pekerjaan dalam jadwal yang wajar dan 
dapat menghasilkan keuntungan yang layak. 

Husen (2011) berpendapat bahwa audit mutu adalah pengujian 

secara sistematis dan mandiri untuk mengetahui apakah kegiatan mutu 

dan hasilnya sesuai dengan aturan yang direncanakan serta diterapkan 

secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Sasarannya adalah 

menentukan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian, menilai tingkat 

efektivitas penerapan persyaratan, menemukan peluang perbaikan serta 

memenuhi persyaratan umum. Audit mutu dibedakan atas: 

1. Audit Mutu Internal 

Perusahaan kontraktor membuat Manajemen Representatif (MR) 

yang bertanggung jawab untuk melakukan audit sistem mutu secara 

periodik untuk membuktikan bahwa persyaratan standar mutu 

berdasarkan ISO : 9002 dilaksanakan secara penuh. 

2. Audit Mutu Eksternal 

Audit mutu eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang 

mempunyai tugas mengaudit sistem mutu ISO : 9002, yang dipilih oleh 

perusahaan kontraktor. 

 Demikian pula, Soeharto (1995) menyatakan bahwa produk 

atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan. Berdasarkan atas rencana kerja dan syarat-syarat 

pekerjaan (RKS) pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, maka memenuhi tugas yang 

dimaksudkan dianggap memenuhi persyaratan mutu. Oleh karena itu, 

untuk memudahkan penilaian terhadap pencapaian mutu pada proyek 
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yang menjadi obyek penelitian dirancang spesifikasi teknis pekerjaan 

yang terdiri dari: 

1. Perencanaan pekerjaan (work planning), terdiri dari uraian pekerjaan 

dan gambar kerja (desain). 

2. Standar bahan/material yang dipersyaratkan untuk digunakan. 

2. Kebutuhan keterampilan (skill) tenaga kerja dalam pengerjaan 

proyek. 

Dengan demikian, penilaian fisik konstruksi untuk dapat memenuhi 

persyaratan spesifikasi teknis pekerjaan  adalah berdasarkan sebagai berikut: 

1. Kesesuain pelaksanaan pekerjaan aktual dalam proyek dengan 
perencanaan pekerjaan (work planning). 

2. Pemakaian dan penggunaan bahan/material yang digunakan 
berdasarkan standar bahan/material yang dipersyaratkan. 

3. Pemakaian tenaga kerja dalam pengerjaan proyek sesuai dengan 
kebutuhan keterampilan (skill) yang dipersyaratkan. 

Oleh karena itu, maka penilaian fisik konstruksi terhadap spesifikasi 

teknis yang dipersyaratkan dilakukan pada semua jenis pekerjaan yang terdiri 

dari: 

1.   Pekerjaan persiapan lantai I, II, dan III. 

2.   Pekerjaan tanah lantai I. 

3.   Pekerjaan pondasi lantai I. 

4.   Pekerjaan beton lantai I, II, dan III. 

5.   Pekerjaan besi dan alumunium lantai I, II, dan III. 

6.   Pekerjaan pasang dinding lantai I, II, dan III. 

7.   Pekerjaan penutup lantai dan penutup dinding lantai I, II, dan III. 

8.   Pekerjaan langit-langit (plafound) lantai I, II, dan III. 

9.   Pekerjaan plesteran pada lantai II dan III. 

10. Pekerjaan kayu pada lantai I, II, dan III. 

11. Pekerjaan kunci dan kaca pada lantai I, II, dan III. 

12. Pekerjaan pengecatan pada lantai I, II, dan III. 

13. Pekerjaan atap pada lantai III. 

14. Pekerjaan sanitasi dalam gedung pada lantai I, II, dan III. 

15. Pekerjaan elektrikal pada lantai I, II, dan III. 
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16. Pekerjaan sarana penunjang pada lantai I, II, dan III. 

Hasil penilain fisik konstruksi terhadap spesifikasi teknis yang 

dipersyaratkan pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban, dapat dilihat pada Lampiran 

5 sampai dengan Lampiran 20 pada bagian akhir skripsi ini. Secara 

ringkas hasil penilain tersebut disajikan pada tabel 8 di bawah berikut 

ini. 

Tabel 8. Penilaian Fisik Konstruksi terhadap Spesifikasi Teknis yang 
Dipersyaratkan 

No. Jenis Pekerjaan 
Penilaian Fisik Konstruksi 
terhadap Spesifikasi Teknis 

yang Dipersyaratkan 

1 
Pekerjaan persiapan lantai I, II, 
dan III 

Persyaratan terpenuhi 

2 Pekerjaan tanah lantai I Persyaratan terpenuhi 

3 Pekerjaan pondasi lantai I Persyaratan terpenuhi 

4 
Pekerjaan beton lantai I, II, dan 
III 

Persyaratan terpenuhi 

5 
Pekerjaan besi dan alumunium 
lantai I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

6 
Pekerjaan pasang dinding lantai 
I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

7 
Pekerjaan penutup lantai dan 
penutup dinding lantai I, II, dan 
III 

Persyaratan terpenuhi 

8 
Pekerjaan langit-langit (plafound) 
lantai I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

9 
Pekerjaan plesteran pada lantai II 
dan III 

Persyaratan terpenuhi 

10 
Pekerjaan kayu pada lantai I, II, 
dan III 

Persyaratan terpenuhi 

11 
Pekerjaan kunci dan kaca pada 
lantai I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

12 
Pekerjaan pengecatan pada lantai 
I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

13 Pekerjaan atap pada lantai III Persyaratan terpenuhi 

14 
Pekerjaan sanitasi dalam gedung 
pada lantai I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 
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15 
Pekerjaan elektrikal pada lantai I, 
II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

16 
Pekerjaan sarana penunjang 
pada lantai I, II, dan III 

Persyaratan terpenuhi 

Sumber: PT. Srikandi Dua Putri (2020) 

Pada tabel 8 tersebut diperlihatkan bahwa dari ke-16 jenis pekerjaan, 

berdasarkan atas penilain fisik konstruksi terhadap spesifikasi teknis yang 

dipersyaratkan adalah memenuhi persyaratan yang dimaksudkan (persyaratan 

terpenuhi). Hal ini juga telah dibuktikan pada penyerahan hasil proyek (serah 

terima) kepada pihak pemilik proyek Dinas Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Tuban sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, pada pengerjaan proyek tersebut dapat dikatakan telah memenuhi 

mutu sesuai dengan dokumen kontrak dan syarat-syarat penggunaan. 

 
Gambar 3. Dokumentasi Penggunaan oleh Masyarakat terhadap Hasil Proyek 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuban. 

Pada gambar 3 tersebut, dapat dilihat profil Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) di Tuban yang merupakan hasil pembangunan proyek yang telah 

dilakukan menjadi obyek penelitian ini. Melihat letaknya yang sangat strategis 

di lokasi pusat kota, tempat obyek tersebut menjelma menjadi kawasan 

perekonomian baru yang menggerakkan sendi-sendi ekonomi khususnya di 
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Kota Tuban. Posisinya yang letaknya di kawasan Jalan Sudirman Tuban, 

sangat ramai dikunjungi bagi para pengunjung baik dari dalam kota maupun 

dari luar kota. Disamping lokasinya yang sangat mudah dijangkau, maka pada 

obyek tersebut juga dilengkapi dengan stand penjualan bagi pelaku UKM 

(usaha kecil menengah) untuk produk-produk olahan ikan yang bercirikan 

khas produksi dari Tuban. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas hasil pelaksanaan penelitian pada Proyek 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Tuban, maka dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut ini: 

1. Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) di Tuban bertujuan untuk memberikan tempat yang 

lebih representatif/layak bagi para nelayan untuk melakukan 

aktifitas jual beli ikan hasil tangkapan serta meningkatkan 

kenyamanan dan pelayanan bagi pembeli ikan di Kota Tuban. 

Disamping itu, pembangunan proyek tersebut dimaksudkan untuk 

lebih mengkonsentrasikan dan meningkatkan pelayanan bagi para 

pelaku UKM (usaha kecil menengah) melakukan aktifas penjualan 

berbagai produk hasil olahan ikan ciri khas dari Tuban. 

2. Pada penelitian ini, evaluasi sistem manajemen pada proyek yang 

menjadi obyek penelitian terdiri dari evaluasi kinerja biaya proyek, 

evaluasi kinerja jadwal proyek, dan evaluasi penerapan mutu pada 

pelaksanaan proyek. Untuk evaluasi kinerja biaya dan jadwal 

proyek menggunakan metode konsep nilai hasil (earned value) dan 

evaluasi penerapan mutu pada pelaksanaan proyek berdasarkan 

penilaian fisik konstruksi terhadap spesifikasi teknis yang 

dipersyaratkan. 

3. Berdasarkan atas evaluasi kinerja biaya proyek, maka pada proyek 

yang menjadi obyek penelitian dapat diketahui terjadi 

pembengkakan biaya aktual proyek terhadap anggaran sebesar Rp. 

12.070.959 atau pemborosan biaya sebesar 2.5% dari total 

anggaran biaya proyek. Kondisi ini dinamakan cost overrun  

(boros biaya). 
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4. Berdasarkan atas evaluasi kinerja jadwal proyek, maka pada proyek 

yang menjadi obyek penelitian berjalan dengan jadwal yang 

bervariasi, ada beberapa minggu yang mengalami keterlambatan 

dan adapula beberapa minggu yang mengalami percepatan. 

Namun begitu pada masa mendekati batas akhir jadwal proyek, 

pelaksanaan proyek dapat dicapai tepat jadwal sesuai dengan yang 

direncanakan. Kondisi ini dinamakan on schedule (tepat jadwal). 

5. Adapun untuk evaluasi penerapan mutu pada pelaksanaan proyek 

yang menjadi obyek penelitian, didapatkan bahwaberdasarkan atas 

penilain fisik konstruksi terhadap spesifikasi teknis yang 

dipersyaratkan memenuhi persyaratan mutu (persyaratan mutu 

terpenuhi dan acceptable). 
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ANALISIS DURATION COST TRADE OFF UNTUK 

MENGEJAR KETERLAMBATAN PELAKSANAAN 

PROYEK (STUDI KASUS : PENINGKATAN JALAN 

SIMOREJO – BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO 

JAWA TIMUR)  

Oleh  

Sugiyanto dan Ali Hasan Subakir  

 

A. PENDAHULUAN 

Pada sebuah proyek pembangunan yang sudah terdapat 

manajemen konstruksi yang terstruktur, maka proyek tersebut memiliki 

peluang lebih besar untuk mendapatkan kesuksesan dalam pelaksanaan 

konstruksinya. Soeharto (1999) menguraikan bahwa dalam manajemen 

konstruksi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dari 

jasa konstruksi dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Oleh 

karenanya dalam jasa konstruksi dituntut untuk mampu bersaing 

melaksanakan proyek secara tepat waktu (on schedule), anggaran yang 

terkendali (on budget) dan mutu sesuai spesifikasi pekerjaan (on 

spesification). 

Suryaputra dan Sutanto (2012) menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan suatu proyek sangat jarang ditemui suatu proyek yang 

berjalan tepat sesuai dengan yang direncanakan. Umumnya mengalami 

keterlambatan dari yang direncanakan, baik waktu maupun kemajuan 

pekerjaan (performance), tetapi ada juga proyek yang mengalami 

percepatan dari jadwal awal yang direncanakan. Proyek konstruksi 

merupakan proyek yang unik karena tidak ada satupun proyek 

konstruksi yang sama. Owner setiap proyekpun pasti berbeda–beda. Ada 

owner yang memprioritaskan biaya yang murah, ada yang 

memprioritaskan tepat waktu dan ada yang memprioritaskan kualitas 

material. Engineer harus bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan owner tersebut. 
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Proyek konstruksi merupakan rangkaian mekanisme pekerjaan 

yang sensitif karena setiap aspek dalam proyek konstruksi saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada masa 

pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara 

jadwal rencana dan realisasi di lapangan yang dapat mengakibatkan 

pertambahan waktu pelaksanaan dan pembengkakan biaya 

pelaksanaaan sehingga penyelesaian proyek menjadi terhambat. 

Penyebab keterlambatan yang sering terjadi adalah akibat perubahan 

situasi di proyek, perubahan desain, pengaruh faktor cuaca, kurang 

memadainya kebutuhan pekerja, kendala material dan peralatan, serta 

kesalahan perencana atau spesifikasi. 

Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat diatasi 

dengan melakukan percepatan dalam pelaksanaannya agar dapat 

mencapai target rencana. Namun dalam pengambilan keputusan untuk 

mempercepat pelaksanaan pekerjaan tentu harus memperhatikan 

faktor pembiayaan sehingga hasil yang diharapkan yaitu biaya minimum 

tanpa mengabaikan mutu sesuai standar yang diinginkan. Banyak hal 

yang dapat dilakukan dalam mengatasi keterlambatan waktu proyek 

sesuai dengan tingkat keterlambatannya. Salah satunya dikenal dengan 

istilah chrasing, yaitu dengan melakukan penambahan tenaga kerja, 

penambahan shift pekerjaan, penambahan jam kerja, ataupun 

penggunaan alat bantu yang lebih produktif. Hal yang terkait dalam 

mengatasi keterlambatan proyek tersebut adalah waktu penyelesaian 

proyek dan biaya-biaya pekerja pada proyek dan aktivitas 

pendukungnya mempunyai hubungan yang erat karena hal tersebut 

sangat menentukan keberhasilan suatu proyek. 

Pada kondisi proyek yang mengalami atau berpotensi mengalami 

keterlambatan, percepatan durasi memang perlu dilakukan mengingat 

terdapat beberapa proyek yang tidak boleh terlambat dan tidak bisa 

ditunda. Dengan demikian, suatu produk akhir proyek tersebut dapat 

segera digunakan sesuai dengan kebutuhan meskipun dalam 

pelaksanaan percepatan durasi, biaya yang harus dikeluarkan menjadi 

lebih mahal. Misalnya bangunan yang akan segera digunakan untuk 
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pembangunan sekolah/universitas, gedung pertandingan olahraga, 

pembangunal mall untuk mengejar perayaan event tertentu, perbaikan 

jalan atau pembuatan jalan menjelang hari raya/tahun baru. 

Penambahan peralatan serta perubahan metode pelaksanaan dapat 

memperpendek waktu pelaksanaan proyek, akan tetapi disisi lain biaya 

pelaksanaan proyek akan meningkat. Dengan adanya keterbatasan 

tenaga kerja, maka alternatif yang biasa digunakan untuk menunjang 

percepatan aktivitas adalah dengan penambahan jam kerja dan 

penambahan tenaga kerja sehingga berpengaruh pada biaya total 

proyek. Untuk mengetahui hal ini perlu dipelajari tentang jaringan kerja 

(network) yang ada serta hubungan antara waktu dan biaya. Hal tersebut 

disebut sebagai analisis penyesuaian durasi proyek yang disebut dengan 

duration cost trade off analysis. 

Husen (2011) menyatakan bahwa dalam penerapan duration cost 

trade off analysis di dalam perencanaan suatu proyek; variabel waktu, 

variabel sumber daya, dan variabel biaya (cost) mempunyai peranan yang 

sangat penting. Biaya (cost) merupakan salah satu aspek penting dalam 

manajemen, dimana biaya yang timbul harus dikendalikan dengan 

sebaik mungkin. Pengendalian biaya harus memperhatikan faktor 

waktu, karena terdapat hubungan yang erat antara waktu penyelesaian 

proyek dengan biaya-biaya proyek yang bersangkutan. Dengan 

berubahnya waktu penyelesaian proyek, maka berubah pula biaya yang 

akan dikeluarkan. Apabila waktu pelaksanaan dipercepat, maka biaya 

langsung proyek akan meningkat dan biaya tidak langsung proyek akan 

berkurang. Dalam hal ini pimpinan proyek dihadapkan dalam hal 

masalah bagaimana mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya 

minimum. Oleh karena itu, perlu dipelajari terlebih dahulu hubungan 

antara waktu dan biaya dalam penerapan analisis penyesuaian durasi 

proyek (duration cost trade off analysis). 

Pada proyek konstruksi kegiatan peningkatan jalan Simorejo-

Baureno Kabupaten Bojonegoro merupakan proyek yang vital yang 

diperuntukkan untuk menghubungkan (peningkatan konektivitas) 
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berbagai kepentingan masyarakat secara lebih luas khususnya yang 

berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk dan 

Kabupaten Ngawi. Pada ruas jalan tersebut tiap harinya dilalui lalu 

lintas kendaraan dengan berbagai macam jenis kendaraan, terdiri 

kendaraan berat, kendaraan ringan dan sepeda motor; dengan berbagi 

kepentingan, yaitu umumnya untuk kegiatan transaksi perdagangan 

hasil bumi, kebutuhan sarana transportasi umum dan pribadi, distribusi 

barang dan jasa, serta lalu lintas kendaraan material bangunan dan 

bahan tambang. 

Sebagaimana umumnya proyek yang didanai pemerintah di bawah 

naungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan dari 

sumber dana anggaran  tahun 2020 APBD tingkat provinsi Jawa Timur, 

maka ketepatan penyelesaian proyek tepat jadwal (on schedule) menjadi 

prioritas disamping spesifikasi yang harus terpenuhi sesuai rencana dan 

syarat-syarat pekerjaan (on specification). Hal ini juga menjadi bentuk 

pertanggungan jawab moral dari pemerintah untuk memberdayakan 

kinerja anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 Proyek prnungkatan jalan Simorejo-Baureno memiliki durasi 320 

(tiga ratus dua puluh) hari pada skedul pelaksanaannya sering 

mengalami penundaan pekerjaan karena berbagai alasan kondisi alam 

dan operasional. Berdasarkan waktu pengamatan yang dilakukan pada 

hari ke-60 (2 bulan proyek berjalan), hasil investigasi menunjukkan 

telah terjadi keterlambatan pelaksanaan sebesar kurang lebih 16% dari 

jadwal yang ditargetkan. Berpedoman pada adanya potensi 

keterlambatan yang signifikan dalam penyelesaian pengerjaan proyek 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis duration cost 

trade off untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut. 

Dengan penerapan analisis tersebut, harapannya adalah hasil akhir 

penyelesaian proyek akan mencapai kesuksesan untuk mengejar 

keterlambatan dan  proyek selesai dengan tepat waktu (on schedule). 
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B. METODE PENELITIAN 

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah pada lokasi Proyek 

Peningkatan Jalan Simorejo - Baureno, tepatnya di  wilayah Kabupaten 

Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan data-data umum proyek 

adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) 

metode meliputi: 

1. Observasi atau pengamatan langsung 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data pada obyek yang 

diperlukan dalam penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara mandiri 

atau dengan melibatkan bantuan pekerja untuk bisa selalu mendapatkan 

data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun data yang 

dimaksud adalah terdiri dari: 

a. Biaya pengeluaran proyek 
Biaya pengeluaran proyek meliputi biaya yang secara aktual 

dikeluarkan dalam setiap tahapan proyek maupun keseluruhan biaya 

proyek (data akuntansi proyek). Untuk mendapatkan data yang 

dimaksud terdiri dari pencatatan pengeluaran biaya harian, disusun 

dalam laporan pengeluaran proyek mingguan dan kemudian direkap 

menjadi pengeluaran bulanan proyek (pengeluaran aktual per bulan). 

Biaya pengeluaran proyek dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah 

(Rp) dan bilamana ada realisasi pembiayaan dalam bentuk mata uang 

asing, maka akan dikurs-kan menjadi mata uang rupiah. 

 

Nama Proyek  : Peningkatan Jalan Simorejo – Baureno 

Lokasi Proyek  : Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur 

Anggaran Proyek : Rp 21.477.535.600,00    

Sumber Dana  : APBD Provinsi Jawa Timur Anggaran 2019 

Waktu Proyek  : 2 Maret s/d 28 Oktober 2020 

Kontraktor   : PT. Asri Jaya Putra Perkasa 

Pengguna  : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur 
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b. Waktu pelaksanaan proyek 
Waktu pelaksanaan proyek meliputi waktu pengerjaan yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek secara aktual, baik tiap tahapan 

proyek maupun waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Waktu 

pelaksanaan proyek dinyatakan dalam satuan hari. Pada obyek proyek 

yang diteliti terjadwal waktu pengerjaan proyek selama 6 (enam) bulan 

dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 dan batas akhir penyelesaian proyek 

tanggal 28 Oktober 2020.  

2. Pengamatan tidak langsung 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian, berasal dari sumber/pihak lain (pihak 

kedua) yang terkait dalam pelaksanaan proyek. Dalam rangka untuk 

mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan 

obyektifitas dalam pelaksanaan penelitian, maka sumber data yang 

dipilih dari pihak kedua berasal dari pihak yang berkompeten dan 

terkait langsung dengan pelaksanaan proyek. Adapun data yang 

dimaksud berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari: 

a. Rancangan atau disain proyek 
Rancangan atau disain proyek meliputi tes tanah, analisa struktur, 

gambar kerja, dokumentasi dan lainnya. 

b. Rancangan anggaran belanja proyek (RAB)  
Rancangan anggaran belanja proyek terdiri dari daftar rekapitulasi 

biaya, volume dan harga satuan pekerjaan, harga satuan upah, jumlah 

dan harga satuan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, administrasi & 

umum, manajemen dan biaya-biaya lainnya. 

c. Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek (RKS) 
Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek terdiri dari 

persyaratan administrasi dan umum, bahan, spesifikasi, pekerjaan, dan 

lainnya. 

Pada pelaksanaan penelitian ini, pengukuran variabel merupakan 

variabel yang terlibat dalam upaya untuk mengejar keterlambatan 

proyek dengan penerapan menggunakan analisis duration cost trade off 
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pada proyek konstruksi tersebut yang terdiri dari pengukuran kinerja 

biaya dan waktu proyek.  Oleh karena itu, maka pengukuran variabel 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah terdiri dari 

perhitungan-perhitungan data  yang digunakan untuk menentukan 

besarnya biaya dan waktu (durasi) proyek, yaitu terdiri dari: 

1. Durasi pelaksanaan proyek terdiri dari: 

a. Waktu rencana proyek  
Waktu rencana proyek adalah waktu yang dibutuhkan sesuai 

dengan yang dijadwalkan dalam perencanaan pelaksaan pengerjaan 

proyek. 

b. Waktu aktual berjalannya proyek secara normal  
Waktu aktual berjalannya proyek secara normal adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada kondisi keterlambatan 

yang dialami tanpa ada upaya untuk mempercepat sehingga proyek 

tersebut akan selesai dengan jadwal yang lebih lama dari yang 

direncanakan (over schedule). 

c. Waktu pelaksanaan proyek yang dipercepat  
Waktu pelaksanaan proyek yang dipercepat adalah waktu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek yang dipercepat sehingga adanya 

keterlambatan proyek akan bisa dikejar dan selesai sesuai dengan jadwal 

yang direncanakan (on schedule). Mekanisme percepatan waktu 

pelaksanaan proyek adalah dengan menggunakan metode crasing yang 

terdiri dari: 

1) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 1 jam per hari 

2) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 2 jam per hari 

3) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 3 jam per hari 

2. Biaya pelaksanaan proyek, yaitu terdiri dari: 

a. Biaya rencana proyek  
Biaya rencana proyek adalah biaya yang dianggarkan pada 

perencanaan   pelaksanaan proyek berdasarkan rancangan anggaran 

biaya (RAB) proyek. 
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b. Biaya pelaksanaan proyek aktual secara normal  
Biaya pelaksanaan proyek aktual secara normal adalah biaya yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek hingga proyek selesai dengan 

kondisi kemungkinan proyek tersebut akan selesai dengan waktu 

melebihi dari jadwal yang direncanakan. 

c. Biaya pelaksanaan proyek yang dipercepat  
Biaya pelaksanaan proyek yang dipercepat adalah biaya yang 

dibutuhkan dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan proyek 

sehingga adanya keterlambatan proyek dapat dikejar dan proyek akan 

selesai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Mekanisme 

pelaksanaan proyek yang dipercepat dengan menggunakan metode 

crashing dengan cara: 

1) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 1 jam per hari 
2) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 2 jam per hari 
3) Penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 3 jam per hari 

Berdasarkan atas ketentuan pada pelaksanaan proyek yang 

dipercepat dalam penelitian ini, maka  pengukuran variabel juga akan 

meliputi indikator-indikator sebagai berikut ini: 

1. Cost Variance 

Cost variance merupakan selisih biaya yang diperlukan untuk 

membiayai proyek hingga selesai  tepat waktu, dihitung berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data untuk 

mempercepat durasi pelaksanaan proyek pada penelitian ini. 

2. Duration Variance 

Duration variance merupakan selisih waktu yang diperlukan untuk 

menangani proyek hingga selesai  tepat waktu, dihitung berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data untuk 

mempercepat durasi pelaksanaan proyek pada penelitian ini. 
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3. Cost Slope  

Cost slope merupakan biaya per hari dari selisih biaya normal dengan 

biaya percepatan dan selisih durasi normal dengan durasi percepatan, 

dihitung berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan 

pengolahan data untuk mempercepat durasi pelaksanaan proyek pada 

penelitian ini. 

Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah dengan penerapan aplikasi perangkat lunak (software) komputer, 

yaitu terdiri dari: 

1. Analisis deskriptif kuantitatif menggunakan software microsoft excel. 

Analisis ini digunakan untuk menghitung dan mengolah data 

kuantitatif  berupa biaya pengeluaran proyek/data akuntansi 

(dinyatakan dalam satuan rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek 

(dinyatakan dalam satuan jumlah hari). Pengolahan data ini 

diperlukan untuk mendapatkan nilai/besaran dari indikator-

indikator yang sudah tertera pada variabel yang sudah ditentukan 

untuk diukur dalam penelitian ini. 

2. Analisis deskriptif  kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan 

perangkat lunak (software) komputer berupa program microsoft word. 

Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan visualisasi dari hasil 

olah data yang disajikan dalam pembahasan sehingga 

mempermudah dalam uraian penjelasan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Pelaksanaan Proyek 
Uraian pekerjaan dan anggaran proyek peningkatan jalan 

Simorejo-Baureno dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut ini: 
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Tabel 1. Uraian pekerjaan dan anggaran proyek 

Uraian pekerjaan Sat Jumlah 
Satuan 

harga (rp) 
Jumlah harga 

(rp) 

DIVISI 1. UMUM 

Mobilisasi & 
Demobilisasi 

Peralatan 
Ls 1,00 8.000.000 8.000.000 

Manajemen dan 
Keselamatan Lalu 

Lintas 
Ls 1,00 5.000.000 5.000.000 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

Ls 1,00 6.000.000 6.000.000 

Manajemen Mutu Ls 1,00 7.000.000 7.000.000 

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 

Penyiapan Badan 
Jalan 

M3 
12.924,0

0 
5.110 66.041.640 

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 

Lapis Pondasi 
Agregat Kelas A 

M3 5.925,27 271.260 1.607.288.740 

Lapis Pondasi 
Agregat Kelas S 

M3 1.522,80 271.260 413.074.728 

Lapis Pondasi 
Bawah Beton Kurus 

(Concrete Vibrator) 
M3 3.299,40 698.990 2.306.247.606 

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 

Lapis Resap 
Pengikat - Aspal 

Cair 
Lt 50,00 9.510 475.500 

Laston Lapis Aus 
(AC-WC) 

Ton 9,20 1.092.530 10.051.276 

DIVISI 7. STRUKTUR 

Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 

(Readymix) 
M3 6.345,00 1.267.930 8.045.015.850 

Baja Tulangan 
Polos-Baja TP 280 

Kg 
147.841,

41 
12.190 1.802.186.788 

Baja Tulangan Sirip-
Baja TS 280 

Kg 
29.459,2

6 
12.190 359.108.379 
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Sumber: PT. Asri Jaya Putra Perkasa 

Seperti informasi data yang disajikan pada tabel 1, maka 

berdasarkan evaluasi dan investigasi pelaksanaan proyek di lapangan 

ditemukan adanya keterlambatan seperti diperlihatkan pada tabel 2 

sebagai berikut ini: 

Tabel 2. Hasil evaluasi dan investigasi pelaksanaan proyek di lapangan 

Hari 
pengamatan 

Bulan 
pelaksanaan 

Rencana & pelaksanaan 
kerja 

Project 
performance  

(%) 

Hari ke-60 
Akhir April 

2020 
Progres rencana komulatif 16.18 

Progres aktual komulatif   0.07 

Deviasi (penyimpangan) terindikasi keterlambatan 
pelaksanaan 

16.11 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan keterlambatan pelaksanaan proyek seperti disajikan 

pada tabel 2 di atas, maka faktor penyebabnya menurut sumber 

informasi dari pelaksana proyek yang berkompeten dapat diperinci 

karena alasan:  

1. Pihak pelaksana proyek memiliki pendanaan (cash flow) yang cukup 

terbatas untuk merealisasikan proyek yang didapat dari lelang 

proyek dan menggantungkan adanya pencairan uang muka (down 

payment) dan pencairan dana bertahap (payment on progress) dari 

pemilik proyek. 

2. Faktor adanya pandemi virus covid-19 sehingga proses pencairan 

dana menjadi tertunda karena pos pendanaan dialihkan ke 

penanganan untuk penanggulangan adanya pandemi tersebut. 

Anyaman Kawat 
Dilas (Welded Wire 

Mesh) 
Kg 

310.905,
00 

15.003 4.664.624.304 

Pembuatan Lubang 
Pondasi Bor (Strouss) 

diameter 30 cm 
M1 7.614,00 29.540 224.917.560 

TOTAL 19.525.032.372 

PPN 10% 1.952.503.237 

TOTAL ANGGARAN PROYEK 21.477.535.600 
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Dengan adanya keterlambatan proyek yang terjadi pada 

pengamatan hari ke-60, maka berdasarkan perhitungan waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan  kegiatan proyek tersebut hingga 

selesai adalah 234 hari, sedangkan waktu yang tersisa adalah 180 hari 

dari jadwal rencana proyek. Dengan demikian, dapat ditentukan 

terjadinya keterlambatan proyek sebanyak 54 hari dan nilai denda 

keterlambatan yang dihitung dari jumlah hari terlambat dikalikan per 

mil (1/1000) nilai total proyek besarnya adalah sebagai berikut ini: 

 

 

 
 

 
Berdasarkan atas perhitungan di atas, maka besarnya denda yang 

harus dibayar oleh pihak kontraktor pelaksana proyek peningkatan 

jalan Simorejo-Baureno adalah sebesar Rp. 1.159.786.922 atau setara 

dengan 5,4% dari total anggaran proyek yang dikerjakan. Ketentuan 

adanya denda keterlambatan dan besarnya penghitungannya sudah 

tertuang dalam kontrak kontruksi antara pihak pelaksana proyek dan 

pengguna proyek, sehingga munculnya biaya tersebut tidak akan bisa 

dihindarkan. Berpedoman atas hal tersebut, maka perlu dilakukan 

upaya percepatan durasi percepatan pelaksanaan proyek untuk 

mengejar keterlambatan pelaksanaannya. 

Dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek konstruksi dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode crashing dengan penerapan 

analisis duration cost trade off pada proyek tersebut. Pada penerapan 

analisis tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah 

dengan menentukan adanya lintasan kritis dari kegiatan proyek seperti 

ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini: 

 

 

Waktu normal penyelesaian proyek   = 234 hari 

Waktu tersisa dari rencana jadwal     = 180 hari 

Hitungan hari keterlambatan proyek = 54 hari 

Denda keterlambatan          = 54 x 1/1000 x Rp. 21.477.535.600 

                                            = Rp. 1.159.786.922 (5,4%) 
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Tabel 3. Penentuan lintasan kritis proyek 

Kode Uraian pekerjaan 
Durasi 
(hari) 

Prodecessor Keterangan 

  Divisi 1. Umum       

1 

Mobilisasi & Demobilisasi 
Peralatan 

6,00 

  3 SS 

Manajemen dan 
Keselamatan Lalu Lintas 

6,00 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja  

6,00 

Manajemen Mutu 6,00 

  Divisi 3. Pekerjaan tanah       

2 Penyiapan Badan Jalan 47,00 12 FS 

  
Divisi 5. Perkerasan 
berbutir 

      

3 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 

50,00   2 FS 

4 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S 

13,00   8 FS 

5 
Lapis Pondasi Bawah 
Beton Kurus (Concrete 
Vibrator) 

33,00   3 FS 

  
Divisi 6. Perkerasan 
aspal 

      

6 
Lapis Resap Pengikat - 
Aspal Cair 

7,00   8  SS 

7 
Laston Lapis Aus (AC-
WC) 

7,00   8  SS 

  Divisi 7. Struktur       

8 
Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 
(Readymix) 

64,00   5 FS 

9 
Baja Tulangan Polos-Baja 
TP 280 

16,00   1  SS 

10 
Baja Tulangan Sirip-Baja 
TS 280 

16,00   1  SS 

11 
Anyaman Kawat Dilas 
(Welded Wire Mesh) 

16,00   3  SS 
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12 
Pembuatan Lubang 
Pondasi Bor (Strouss) 
diameter 30 cm 

27,00   1 FS 

Keterangan: 

FS: Finish to Start 

SS: Start to Start 

Berdasarkan atas hasil yang didapatkan pada penentuan lintasan 

kritis pada tabel 3 di atas, maka langkah selanjutnya dengan pembuatan 

diagram network planning (jaringan kerja) menggunakan AoA (Activity on 

Arrow) dari jadwal kegiatan proyek peningkatan jalan Simorejo–

Baureno adalah sebagai berikut ini: 
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Gambar 1. Diagram jaringan kerja proyek 
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Berdasarkan atas diagram jaringan kerja seperti tampak pada 

gambar 1, maka langkah berikutnya adalah menentukan kegiatan-

kegiatan kritis yang berada pada lintasan kritis yang dapat diamati pada 

tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Daftar kegiatan kritis proyek peningkatan jalan Simorejo-
Baureno 

Kegiatan pekerjaan kritis Volume 
Durasi 
(hari) 

Penyiapan Badan Jalan 12.924,00 M3 47,00 

Lapis Pondasi Agregat Kelas A   5.925,27 M3 50,00 

Lapis Pondasi Agregat Kelas S   1.522,80 M3 13,00 

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Concrete 
Vibrator) 

  3.299,40 M3 33,00 

Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa 
(Readymix) 

  6.345,00 M3 64,00 

Pembuatan Lubang Pondasi Bor (Strouss) 
diameter 30 cm 

  7.614,00 M1 27,00 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan atas hasil penentuan kegiatan kritis seperti tampak 

pada tabel 4 di atas, maka pada kegiatan-kegiatan tersebut memiliki 

alasan  yang kuat untuk dilakukan percepatan pelaksanaannya dengan 

menggunakan analisis duration cost trade off sebagai berikut ini: 

1. Kegiatan kritis yang terpilih tersebut memilik sumber daya tenaga 

kerja atau yang memiliki pekerja sehingga bisa dipercepat dengan 

peningkatan manajemen pengelolaan sumber daya tenaga kerja 

untuk meningkatkan performace proyek. 

2. Pada kegiatan kritis terpilih tersebut dapat dilakukan percepatan 

pelaksanaan proyek dengan penambahan jam kerja dengan cara 

lembur kerja. 

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pengerjaan proyek, maka 

pelaksanaan lembur dimulai setelah jam 16.00 WIB dengan aturan 

kompensasi bagi pekerja yang melaksanakan lembur kerja ditentukan 
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oleh manajemen perusahaan PT. Asri Jaya Putra Perkasa sebesar 1,5 

kali upah tenaga kerja/jam pada jam kerja normal. 

2. Analisis Duration Cost Trade Off Proyek 

Dalam penerapan analisis duration cost trade off  kegiatan kritis pada 

proyek peningkatan jalan Simorejo-Baureno dengan penambahan jam 

kerja dengan cara lembur, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisa 

yang terdiri dari: 

1. Kebutuhan alat berat dan tenaga kerja 

Berikut dicontohkan perhitungan produktivitas alat berat (jenis 

alat berat motor grader) dan tenaga kerja pada pekerjaan penyiapan badan 

jalan  sebagai berikut ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Berdasarkan atas data produktivitas alat berat jenis motor grader di 

atas dan tenaga kerja pada pekerjaan penyiapan badan jalan, maka dapat 

dilakukan rekapitulasi perhitungan untuk kebutuhan alat dan tenaga 

kerja untuk pekerjaan tersebut, seperti ditunjukkan pada tabel 5 berikut 

ini: 

 

Alat Motor Grader 

Panjang operasi grader sekali jalan  Lh 50,00  M 

Lebar Efektif kerja Blade   b   2,40  M 

Lebar overlap    bo   0,30   

Faktor Efisiensi Alat   Fa   0,83  % 

Kecepatan rata-rata alat   v   4,00    Km/jam 

Jumlah lintasan    n   6,00  lintasan 

Jumlah lajur lintasan   N   3,00  lajur 

Waktu siklus    Ts           1,00   

Kapasitas Produksi/jam = (Lh x (N(b-bo)+bo) x Fa x 60 x t)/ n x Ts1 

= 56,51 M2 

Koefisien Alat/m2 = Lh x (N(b-bo)+bo) x Fa x 60 / n x Ts1  

 = 0,0064 Jam 
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Tabel 5. Kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja penyiapan badan 

jalan volume 19.294 M2 dan durasi 47 hari 

 Item Koefisien 
Harga 
satuan (Rp) 

Total harga 
(Rp) 

Jumlah 
Unit 
per hari 

Unit per 
jam 

Pekerja 0,0256 8.750   4.314.558 493,09 10,49 1,50 

Tukang 0,0064   9.375   1.155.685 123,27    2,62 0,37 

Motor  
grader 

0,0064 448.493 55.287.096 123,27    2,62 0,37 

Vibro 
roller 

0,0063 310.050 37.538.338 121,07    2,58 0,37 

Alat 
bantu 

1,0000 17      328.215 19.294 - - 

     Sumber: Data diolah (2020) 

2. Biaya lembur 

Biaya lembur adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh 

pihak kontraktor pelaksana proyek karena tenaga kerja melakukan 

pekerjaan di luar jam kerja normal. Analisa biaya lembur dihitung untuk 

menentukan besarnya upah biaya lembur dari alat berat dan tenaga 

kerja yang berguna untuk mengetahui biaya total dari suatu kegiatan 

yang dipercepat dengan melakukan lembur kerja. Salah satu contoh 

untuk analisa perhitungan upah lembur sesuai ketentuan dari pihak 

kontraktor PT. Asri Jaya Putra Perkasa selaku kontraktor pelaksana 

proyek peningkatan jalan Simorejo-Baureno dapat dijelaskan di 

halaman berikut ini. 

 

 

 

 

   

     
 
 

 

Biaya Lembur Operasional Alat Motor Grader 

Biaya normal alat = Rp. 448.493 per jam   
Lembur 1 jam  = Biaya normal + (0,5 x (BO + BPO)) 

= Rp. 448.493 +  0,5 x Rp. 18.750  
= Rp. 448.493 +  0,5 x Rp. 18.750  
= Rp. 448.493 +  Rp. 9.375   

                 = Rp. 457.868     
Lembur 2 jam  = Lembur 1 jam x 2   
                 = Rp. 457.868 x 2   

= Rp. 915.736     
Lembur 3 jam  = Lembur 1 jam x 3 = Rp. 457.868 x 3  

= Rp. 1.373.603 
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Berdasarkan atas perhitungan pada kebutuhan alat berat serta 

tenaga kerja dan biaya lembur seperti yang sudah diuraikan di atas, 

maka pada penelitian ini dilakukan upaya percepatan pelaksanaan 

proyek dengan skenario penambahan jam kerja dengan cara lembur 

kerja yang terdiri dari lembur 1 jam, lembur 2 jam dan lembur 3. Berikut 

ini disajikan informasi hasil pengolahan atas biaya lembur untuk alat 

dan tenaga kerja pada pelaksanaan pada penelitian ini pada halaman 

berikut ini. 

Tabel 6. Biaya normal dan perhitungan biaya lembur alat berat dan 
tenaga kerja 

No Item 

Biaya alat dan tenaga kerja (Rp) 

Kerja 
normal 

Kerja lembur 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 Dump truck  100.000 109.375 218.750    328.125 

2 Motor grader   448.493 457.868 915.736 1.373.603 

3 Tandem roller   233.081 242.456 484.912   727.368 

4 Vibrator roller   310.050 319.425 638.850   958.276 

5 
Concreter 
vibrator 

   40.647   50.022 100.044   150.066 

6 Water tanker  225.000 234.375 468.750   703.125 

7 Bor pile    10.000   19.375   38.750    58.125 

8 Pekerja      8.750   13.125   26.250     39.375 

9 Tukang      9.375  14.063   28.125     42.188 

10 Mandor    10.000  15.000   30.000     45.000 

11 Operator    18.750  78.125   56.250     84.375 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan atas produktivitas kerja yang dihasilkan pada kerja 

lembur, maka dapat ditentukan pada lembur untuk 1 jam per hari 

diperhitungkan sebesar 90%, untuk 2 jam sebesar 80% dan untuk 3 jam 

sebesar 70% dari produktivitas normal. Penurunan produktifitas untuk 

kerja lembur ini disebabkan oleh faktor kelelahan operator, pembantu 

operator dan pekerja serta keterbatasan pandangan pada malam hari 

dan keadaan cuaca yang lebih dingin dibanding kondisi siang hari. 

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kritis yang akan dipercepat durasi 

pelaksanaannya (durasi crashing) dapat  dihitung berdasarkan 
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penambahan jam lembur 1 jam/hari, 2 jam/hari dan 3 jam/hari dari 

durasi normal yang ada, dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai 

berikut ini:  

 

 

Keterangan: 

K  = kebutuhan alat (unit/jam)      
Pa = produktivitas alat (m3/jam)      
Jk  = jam kerja per hari      
Jl  = jam lembur      
pp = penurunan produktivitas     

Berikut ini dicontohkan perhitungan durasi percepatan pada 

pekerjaan penyiapan badan jalan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan atas perhitungan menggunakan rumus dan sesuai 

dengan contoh perhitungan tersebut, maka hasil percepatan durasi 

(durasi crashing) pada kegiatan-kegiatan kritis pada proyek yang diteliti 

dapat disajikan pada tabel 7 sebagai berikut ini: 

Tabel 7. Durasi crashing pada kegiatan kritis pada proyek peningkatan 

jalan Simorejo-Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 

No Kegiatan kritis 

Durasi pelaksanaan proyek (hari) 

Kerja 
normal 

Lembur kerja 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 Penyiapan badan jalan   47   41.65    38.26   36.15 

Perhitungan Durasi Crashing pada Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 

Volume pekerjaan  = 12.924 m2 

Durasi pekerjaan  = 47 hari 

Jam kerja per hari  =  7 jam 

Durasi crashing untuk 1 jam = 12924 / ((39,28x7)+(1x0,9x39,28)) 

= 41,65 hari   

    

Maka maksimal crashing 1 jam  = 47,00 hari - 41,65 hari  

= 5,35 hari  

 Durasi crashing = (volume pekerjaan) / 

((k x pa x jk)  + (Σjl x pp x pa x k)) 
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2 
Lapis pondasi agregat 
kelas A 

  50   44,30   40,70   38,46 

3 
Lapis pondasi agregat 
kelas S 

  13   11,52   10,58   10,00 

4 
Lapis pondasi bawah 
beton kurus (concrete 
vibrator) 

  33   29,24   26,86   25,38 

5 
Beton mutu sedang 
Fc’= 30 Mpa (readymix) 

  64   56,71   52,09   49,23 

6 
Pembuatan lubang 
pondasi bor (strouss) 
diameter 30 cm 

  27   23,92   21,98   20,77 

Durasi yang dibutuhkan untuk 
penyelesaian proyek (hari) 

234 207.34 188.47 179,99 

Total durasi (hari) 294 267.34 248.47 239.99 

Jumlah keterlambatan 
(hari) 

  54   27.34     8.47     0,00 

Sumber: Data diolah (2020) 

Seperti informasi data yang disajikan pada tabel 7 di atas, pada 

durasi kerja normal penyelesaian proyek diprediksi akan terlambat 

dalam 54 hari; kemudian dengan langkah dilakukan percepatan proyek 

dengan pelaksanaan kerja lembur 1 jam diprediksi terlambat 27.34 hari, 

lembur 2 jam diprediksi terlambat 8.47 hari dan pada lembur 3 jam 

diprediksi proyek selesai sesuai dengan rencana jadwal.  

Pada analisis duration cost trade off pada proyek yang diteliti pada 

penelitian ini, dapat dilakukan perhitungan biaya percepatan yang 

dihasilkan dari percepatan durasi kegiatan-kegiatan kritis dengan 

penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja 1 jam, 2 jam dan 3 jam 

per sehari. Berikut ini ditampilkan biaya normal dan biaya percepatan 

durasi pelaksanaan proyek yang diteliti seperti dapat diamati pada tabel 

8 berikut ini: 

Tabel 8. Biaya proyek normal dan biaya percepatan pelaksanaan proyek 

Kegiatan 
kritis 

Biaya penyelesaian pelaksanaan proyek (Rp) 

Kerja 
normal 

Lembur kerja 

1 jam 2 jam 3 jam 
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Penyiapan 
badan jalan 

98.623.892 
   
100.514.98
2 

   
104.364.5
87 

  110.002.318 

Lapis pondasi 
agregat A 

1.631.373.3
18 

1.641.157.
646 

1.658.666.
715 

1.683.272.337 

Lapis pondasi 
agregat S 

343.067.797 
   
343.721.58
8 

   
344.891.5
48 

   346.535.702 

Lapis pondasi 
bawah beton 
kurus  

2.286.626.1
30 

2.291.185.
931 

2.296.399.
658 

2.302.460.166 

Beton mutu 
sedang Fc’= 30 
Mpa  

7.791.397.8
15 

7.835.577.
850 

7.887.213.
168 

7.947.987.846 

Pembuatan 
lubang pondasi 
bor (strouss) 
diamter 30 cm 

84.848.965 
     
84.870.685 

     
84.895.51
9 

     84.924.388 

Jumlah 
12.235.937.

917 
12.297.028

.682 
12.376.431

.195 
12.475.182.757 

Sumber: Data diolah (2020)  

Berdasarkan atas informasi data yang sudah diolah seperti 

ditampilkan pada tabel 7 tentang durasi yang dipercepat dan Tabel 8 

tentang biaya percepatan pelaksanaan proyek, maka pada analisis 

menggunakan duration cost trade off pada proyek yang diteliti, analisis 

dapat dilanjutkan untuk menghitung indikator-indikator yang terdiri 

sebagai berikut ini: 

1. Cost variance  

Cost variance adalah selisih biaya antara biaya normal dengan biaya 

percepatan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Berikut ini 

dicontohkan perhitungan cost variance pada kegiatan kritis penyiapan 

badan jalan: 
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Berdasarkan atas contoh perhitungan cost variance tersebut pada 

pekerjaan penyiapan badan jalan, maka hasil keseluruhan terhadap 

indikator tersebut pada kegiatan-kegiatan kritis pada percepatan 

pelaksanaan kerja dengan penambahan jam kerja dengan cara lembur 

kerja dapat ditampilkan pada tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9. Hasil perhitungan cost variance pada kegiatan kritis 

No Kegiatan kritis 
Cost variance pada kerja lembur (Rp) 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 Penyiapan Badan Jalan   1.891.090     5.740.695   11.378.426 

2 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 

  9.784.328   27.293.397   51.899.019 

3 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S 

     653.791     1.823.752     3.467.905 

4 
Lapis Pondasi Bawah 
Beton Kurus (Concrete 
Vibrator) 

  4.559.802     9.773.528   15.834.036 

5 
Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 
(Readymix) 

44.180.035   95.815.353 156.590.030 

6 
Pembuatan Lubang 
Pondasi Bor (Strouss) 
diameter 30 cm 

       21.720          46.554         75.423 

Total 61.090.766 140.493.280 239.244.839 

    Sumber: Data diolah (2020) 

Perhitungan Cost Variance pada Kegiatan Kritis Penyiapan 

Badan Jalan 

 

  Biaya Normal =  Rp.   98.623.892    

       Biaya percepatan:     

 Lembur 1 jam =  Rp. 100.514.982    

 Lembur 2 jam =  Rp. 104.364.587    

 Lembur 3 jam =  Rp. 110.002.318    

       Selisih Biaya (Cost Variance):     

 Lembur 1 jam =  Rp. 100.514.982 – Rp. 98.623.892  

   =  Rp.     1.891.090    

 Lembur 2 jam =  Rp. 104.364.587 – Rp. 98.623.892  

   =  Rp.     5.740.695    

 Lembur 3 jam =  Rp. 110.002.318 – Rp. 98.623.892  

   =  Rp.   11.378.426   
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2. Duration variance 

Duration varience merupakan selisih antara durasi normal dan durasi 

percepatan untuk penyelesaian pelaksanaan proyek. Hasil perhitungan 

duration variance untuk semua kegiatan kritis pada pekerjaan percepatan 

penyelesaian proyek dengan penambahan jam kerja dengan cara lembur 

kerja dapat disajikan pada tabel 10 di halaman berikut ini: 

Tabel 10. Hasil perhitungan duration variance pada kegiatan kritis 

No Kegiatan kritis 

Duration cost variance pada kerja 
lembur 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 Penyiapan Badan Jalan   5,35   8,74 10,85 

2 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 

  5,70   9,30 11,54 

3 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S 

  1,48   2,42   3,00 

4 
Lapis Pondasi Bawah 
Beton Kurus (Concrete 
Vibrator) 

  3,76   6,14   7,62 

5 
Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 
(Readymix) 

  7,29 11,91 14,77 

6 
Pembuatan Lubang 
Pondasi Bor (Strouss) 
diameter 30 cm 

  3,08   5,02   6,23 

Total 26,35 43,53 54,00 

     Sumber: Data diolah (2020) 
 

3. Cost slope 

Cost slope adalah merupakan biaya per hari yang diperhitungkan dari 

selisih biaya normal dengan biaya percepatan untuk menyelesaikan 

pelaksanaan proyek. Hasil perhitungan cost slope untuk semua kegiatan 

kritis pada pekerjaan percepatan penyelesaian proyek dengan 

penambahan jam kerja dengan cara lembur kerja dapat disajikan pada 

tabel 11 berikut ini: 
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Tabel 11. Hasil perhitungan cost slope kegiatan kritis proyek 

No Kegiatan kritis 
Cost slope pada lembur kerja (Rp) 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 Penyiapan Badan Jalan    353.475    656.516 
  

1.049.075 

2 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 

1.717.693 2.934.040 
  

4.497.915 

3 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S 

   441.449    754.051 
  

1.155.968 

4 
Lapis Pondasi Bawah 
Beton Kurus (Concrete 
Vibrator) 

1.212.877 1.591.900 
  

2.079.217 

5 
Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 
(Readymix) 

6.059.415 8.046.993 10.602.450 

6 
Pembuatan Lubang 
Pondasi Bor (Strouss) 
diameter 30 cm 

       7.061       9.268 
       

12.105 

Total 9.791.970 13.992.768 19.396.730 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan atas informasi data cost slope yang diperlihatkan pada 

tabel 11 tersebut dari kegiatan-kegiatan kritis pada percepatan pe-

laksanaan proyek, maka dapat dibuat hubungan antara biaya dan waktu 

untuk menyelesaikan percepatan pekerjaan peningkatan jalan 

Simorejo–Baureno seperti ditampilkan pada gambar 3 berikut ini: 

Gambar 3. Hubungan antara durasi dan biaya crashing 
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Seperti tampak pada gambar 3 di atas, maka pada pengamatan hari 

ke-60 pelaksanaan proyek peningkatan jalan Simorejo-Baureno dapat 

dijelaskan  hubungan antara durasi dengan biaya crashing diperlihatkan 

pada posisi titik A dan B pada gambar grafik tersebut. Pada posisi titik 

A merupakan kondisi normal pelaksanaan proyek tanpa dipercepat, 

membutuhkan biaya anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan proyek 

sebesar Rp. 12.235.937.917 dan durasi penyelesaian proyek selama 234 

hari. Pada posisi titik B merupakan kondisi percepatan pelaksanaan 

proyek dengan metode crashing dengan lembur kerja 3 jam per hari, 

membutuhkan biaya anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan proyek 

sebesar Rp. 12.475.182.756 dan durasi penyelesaian proyek selama 180 

hari. Berdasarkan atas posisi titik A dan B tersebut dapat juga dihitung 

besarnya cost slope rata-rata per hari dari proyek yang diteliti adalah 

sebagai berikut ini: 

 

Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan melalui 

perhitungan-perhitungan dan pengolahan data pada analisis duration cost 

trade off pada proyek peningkatan jalan Simorejo-Baureno, maka hasil 

keseluruhan analisis crashing duration (durasi yang dipercepat), kenaikan 

biaya yang ditimbulkannya dengan adanya percepatan pelaksanaan 

proyek tersebut serta besarnya denda keterlambatan yang terjadi dapat 

disajikan pada tabel 12 di halaman berikut ini. 

Tabel 12. Durasi dan biaya crashing serta denda keterlambatan 

Progres 
Proyek 

Pelaksanaan penyelesain proyek pada pengamatan hari 
ke-60 

Kerja normal 
Proyek dipercepat dengan lembur kerja 

1 jam 2 jam 3 jam 

Perhitungan Cost Slope Pelaksanaan Proyek Lembur 3 Jam/hari 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
(Biaya 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 (Rp) − Biaya normal (Rp))

Durasi percepatan (hari)
 

                       =
(Rp. 12.475.182.757 − Rp. 12.235.937.917)

54 hari
 

                            =   Rp. 4.430.460/hari 
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Durasi 
(hari) 

294 267.34 248.47 239.99 

Varian 
durasi (hari) 

 26,35 43,53 54,00 

Biaya (Rp) 12.235.937.917 
12.297.028.
682 

12.376.431.195 
12.475.182.
757 

Varian 
biaya (Rp) 

- 61.090.766 140.493.280 
     
239.244.839 

Cost slope 
(Rp/hari) 

- 9.791.970 13.992.768 19.396.730 

Terlambat 
(hari) 

54 27.340 8.470 0 

Denda 
proyek (Rp) 

1.159.786. 922 587.195.823 181.914.727 0 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan pada informasi data yang disajikan pada tabel 12 di 

atas, maka jika proyek berjalan pada durasi normal akan terjadi 

keterlambatan 54 hari dengan resiko kena denda Rp. 1.159.786.922 

(5,4% dari total anggaran), durasi dipercepat pada lembur 1 jam/hari 

akan terjadi keterlambatan 27,34 hari dengan resiko denda Rp.  

587.195.823 dan kenaikan biaya Rp. 61.090.766 (3,0% dari total 

anggaran), durasi dipercepat pada lembur 2 jam/hari akan terjadi 

keterlambatan 8,47 hari dengan resiko denda Rp. 181.914.727 dengan 

kenaikan biaya Rp. 140.493.280  (1,5% dari total anggaran) dan pada 

durasi dipercepat dengan lembur 3 jam/hari proyek selesai dengan 

tepat waktu (on schedule) dengan kenaikan biaya Rp. 239.244.839 (1,1 

% dari total anggaran proyek).  

Dengan perhitungan yang telah didapatkan pada analisis dengan 

menggunakan duration cost trade of pada proyek peningkatan jalan 

Simorejo-Baureno, maka jika proyek dipercepat dengan melakukan 

penambahan jam kerja dengan cara lembur 3 jam/hari dihasilkan hasil 

yang optimal dengan penyelesaian proyek yang sesuai dengan jadwal 

yang direncanakan. Pada kondisi yang lain, dengan selesainya proyek 

tepat waktu akan menghasilkan penilaian terhadap kinerja waktu 

proyek dari pihak kontraktor pelaksana proyek. Hal ini menjadi salah 
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satu kredit poin penting tentang kredibilitas, profesionalitas dan masa 

depan bagi kontraktor itu sendiri. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan atas pengolahan data serta hasil dari analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada penelitian proyek peningkatan jalan 

Simorejo - Baureno dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan atas evaluasi dan investigasi berjalannya durasi pelaksanaan 

proyek pada hari ke-60, dibutuhkan waktu dan biaya untuk 

menyelesaikan item pekerjaan pada lintasan kritis pada kondisi normal 

membutuhkan durasi 234 hari dengan biaya biaya sebesar Rp 

12.235.937.917. Pada kondisi ini proyek mengalami keterlambatan durasi 

sebanyak 54 hari. 

2. Berdasarkan atas waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek adalah 

180 hari, maka perlu dilakukan upaya percepatan durasi pelaksanaan 

proyek dengan metode crashing dengan menggunakan analisis duration 

cost trade off dengan penambahan jam kerja dengan cara melakukan 

lembur kerja 1 jam, 2 jam dan 3 jam per hari. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan adanya penambahan 1 jam kerja 

lembur didapatkan durasi crashing sebesar 207,35 hari dengan 

dibutuhkan biaya sebesar Rp 12.297.028.682, tetapi proyek masih belum 

bisa selesai dengan tepat waktu dan terlambat 27,34 hari. 

4. Berdasarkan atas perhitungan dengan adanya penambahan 2 jam kerja 

lembur didapat durasi crashing sebesar 190,47 hari dengan dibutuhkan 

biaya sebesar Rp 12.376.431.195, tetapi proyek masih belum bisa selesai 

dengan tepat waktu dan terlambat 8,47 hari. 

5. Berdasarkan perhitungan dengan adanya penambahan 3 jam kerja 

lembur didapat durasi crashing sebesar 180 hari dengan dibutuhkan biaya 

biaya sebesar Rp 12.475.182.757 dan proyek akan selesai dengan tepat 

waktu sesuai dengan yang dijadwalkan (on schedule). 

6. Berdasarkan atas percepatan durasi pelaksanaan proyek dengan upaya 

penambahan jam kerja dengan cara lembur 3 jam/hari, dibutuhkan 

tambahan biaya sebesar Rp. 239.244.839 atau 1,12% dari total anggaran 

proyek dengan cost slope Rp. 4.430.460 per hari. Besarnya 
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pembengkakan biaya yang terjadi ini masih jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan besarnya denda keterlambatan 54 hari yang harus 

ditanggung oleh pihak kontraktor sebesar Rp. 1.159.786.600 (5,4% total 

anggaran proyek). 
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