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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  
6.1 KESIMPULAN   

Pengendalian Proyek adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang 

sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan standar 

dengan pelaksanaan, kemudian mengadakan tindakan pembetulan yang diperlukan agar 

sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran. 

Dengan menggunakan metode earned value analysis akan didapat gambaran yang tepat dan 

lengkap tentang kemajuan poyek dan kelancaran pembayaran pada pembangunan jalan Paket 

Pemalang – Pekalongan. Maka pada tugas akhir ini dicoba untuk menerapkan metode earned 

value dalam rangka menghasilkan pengendalian yang lebih efektif dan efisien dimana sistem 

pengendalian yang dikembangkan adalah dari sisi pemilik.  

Berikut ini adalah kesimpulan yang didapat dari hasil identifikasi terhadap sistem 

pengendalian proyek Jalan Jalur Lintas Utara Jawa  yang diterapkan saat ini:  

1. Proyek Jalan Jalur Lintas Utara Jawa  sudah dilaksanakan dengan pendekatan multi 

proyek, dimana struktur dan organisasi pelaksana pekerjaan untuk seluruh Jalan Jalur 

Lintas Utara Jawa  sudah dikembangkan dengan cukup baik.  

2. Integrasi dari WBS dan OBS yang menghasilkan cost account sudah dilakukan, 

namun hanya efektif pada pengendalian di level paket dan sub-paket, untuk 

pengendalian ke tingkat WBS/OBS yang lebih atas, prinsip cost account level atas 

sebagai penjumlahan cost account di bawahnya belum diterapkan secara konsisten 

dan teratur dalam periode tertentu.  

3. Perencanaan, Penjadwalan dan Penganggaran dilakukan melalui program kerja 

tahunan dan 3 tahunan untuk Jalan Jalur Lintas Utara Jawa yang disusun oleh pusat. 

Karena budget dana yang turun adalah per tahun maka alokasi dana tahunan  tersebut 

direalisasikan dalam bentuk kontrak anak. Schedulling pada tingkat paket dilakukan 

oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan.  

 
 

4. Sertifikasi terhadap kemajuan pekerjaan kontraktor sudah cukup baik dengan 



126 

diterapkannya sistem Monthly Certificate (MC) pada tanggal 25 setiap bulan.  

5. Metode Pengendalian yang digunakan adalah metode konvensional, yaitu 

pengendalian yang memisahkan antara sistem akuntansi biaya dan sistem monitoring 

progress fisik di lapangan. Informasi ini dapat saling melengkapi, tetapi status 

kemajuan proyek terhadap status keuangan kurang dapat tercermin.  

6. Besarnya informasi yang diterima pada setiap level pengendali cenderung sama, 

karena bersumber dari konsultan supervisi, hal ini dianggap kurang efektif untuk 

level pengendali yang semakin ke atas, dimana seharusnya informasi yang diterima 

pada level tersebut tidak perlu terlalu detail, tetapi tetap tidak menghilangkan 

substansi dari laporan tersebut.  

7. Tidak adanya parameter yang mampu menjelaskan kelancaran mekanisme 

pembayaran, dimana dari sisi pemilik hal ini sangat penting untuk dikendalikan agar 

mutu pekerjaan yang dihasilkan baik dan pekerjaan selesai tepat pada waktunya.  

8. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan biaya seringkali baru dilakukan pada akhir 

tahun anggaran, bukan setiap bulan.  

Selanjutnya dengan penerapan metode Earned Value Analysis pada sistem 

pengendalian yang dikembangkan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya indeks yang sama di setiap paket pekerjaan yang dapat menganalisis 

kemajuan dan biaya proyek.  

2. Dengan menggunakan prinsip cost account level atas adalah penjumlahan cost 

account di bawahnya, secara periodik dapat diketahui prestasi dan kinerja pada setiap 

level pengendalian.  

3. Dengan metode earned value dapat dianalisis mekanisme kelancaran pembayaran 

yang akan berimplikasi pada mutu pekerjaan yang dihasilkan.  

4. Dengan metode earned value dapat dihasilkan format laporan yang sesuai dengan 

kebutuhan pada tiap level pengendalian sehingga pengendalian proyek Jalan Jalur 

Lintas Utara Jawa  akan lebih efektif dan efisien.   

5. Penggunaan metode earned value yang mengintegrasikan pengendalian jadwal dan 

biaya, sehingga setiap saat dapat diketahui bagaimana status pengeluaran biaya 

terhadap kemajuan yang dicapai.  

Dari analisis yang dilakukan, dengan penerapan metode earned value dan prinsip 

penjumlahan cost account dapat disimpulkan bahwa tujuan tugas akhir ini untuk menyusun 

sistem pengendalian yang efektif dan efisien untuk organisasi pengendali yang bertingkat 

dapat dicapai. Dimana dapat diketahui kinerja dari setiap tingkat pengendali secara periodik, 
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sehingga hal ini dapat menjadi informasi manajemen tingkat atas untuk mengambil 

keputusan.  

 

6.2 SARAN  

Berikut ini adalah saran yang diberikan terhadap sistem pengendalian proyek Jalan 

Jalur Lintas Utara Jawa  saat ini:  

 Mengingat proyek Jalan Jalur Lintas Utara Jawa adalah salah satu proyek yang 

strategis, perlu dikembangkan sistem pengendalian yang efektif dan efisien. Oleh 

karena itu penerapan metode earned value pada setiap level pengendalian Jalan Jalur 

Lintas Utara Jawa  sangat dianjurkan.  

 Penggunaan format laporan dengan mencantumkan CPI-SUP, CPI-PPK, CPI-SNVT  

dan CPI-KPPN   

 Sebaiknya dilakukan penyamaan periode pelaporan setiap bulannya mulai tingkat sub 

paket, sehingga setiap bulannya dapat diketahui kinerja dari setiap level pengendali.  

 Penggunaan fasilitas software komputer dan teknologi internet dalam pengendalian 

Jalan Jalur Lintas Utara Jawa  ini akan membuat pengendalian lebih efektif dan 

efisien, karena data pengendalian dapat disampaikan secara cepat dan akurat serta 

disimpan dalam suatu database yang baik.   

 

 


