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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat banyak sungai besar 

maupun kecil yang menguasai hampir 80% hajat hidup masyarakat 

Indonesia, terutama petani sebagai basis dasar negara Agraris. Sehingga 

perlu dikembangkan potensi - potensi sungai tersebut guna meningkatkan 

hasil produksi pertanian, salah satunya dengan membangun bendung.

Bendung sebagai salah satu contoh bangunan air mencakup 

hampir keseluruhan aspek bidang ketekniksipilan, yaitu struktur, air, 

tanah, geoteknik, dan manajemen konstruksi didalam perencanaan teknis 

strukturnya. Untuk mendapatkan struktur bendung yang tepat perlu 

dilakukan analisis dan perhitungan yang detail dan menyeluruh, hal ini 

dikarenakan adanya hubungan saling ketergantungan dari banyak aspek 

dalam pelaksanaannya. Oleh karena alasan – alasan di atas, kami sebagai 

penulis memilih Bendung sebagai objek judul Tugas Akhir ini dan kami 

sebagai calon Sarjana Sipil harus mampu merencanakan secara teknis

struktur bangunan sipil, dalam hal ini adalah bendung.

Dalam tahapan proyek dimulai dari perencanaan teknis sampai 

pada pelaksanaan pembangunan bendung ini, diperlukan suatu manajemen 

konstruksi yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas proyek.  Penerapan 

manajemen konstruksi yang signifikan adalah pada penjadwalan dan 

pengendalian proyek. Penerapan manajemen konstruksi baik perkiraan 

jadwal maupun biaya sangat bermanfaat, karena dapat memberikan 

peringatan dini mengenai hal-hal yang mungkin akan terjadi pada masa 

yang akan dating. Dan salah satu cara pengendalian biaya dan waktu 

adalah analisa nilai hasil (earned value analysis) yang dapat 
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mengintegrasikan biaya dan waktu secara tepat, untuk itu kami coba 

mengetengahkan cara analisa tersebut. 

Pengendalian waktu dan biaya yang pada studi kasus ini 

menyangkut perencanaan teknis pada Proyek Rehabilitasi Bendung 

Susukan, Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

1.2       MAKSUD DAN TUJUAN STUDI

1. Melakukan studi tentang perencanaan teknis proyek Rehabilitasi 

Bendung Susukan, kabupaten Magelang.

2. Memberikan gambaran mengenai sistem pengendalian waktu dan 

biaya dengan analisa nilai hasil ( earned value analysis ) pada proyek 

Rehabilitasi Bendung Susukan, kabupaten Magelang.

1.3 KEGUNAAN PENULISAN

1. Merencanakan secara teknis dalam pembangunan salah satu bangunan 

air, yaitu bendung.

2. Memberi manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan kajian 

manajemen konstruksi, khususnya dalam teknik dan metode 

pengendalian suatu proyek.

3. Perencana mendapatkan teknik dan metode pengendalian alternatif

yang bisa digunakan untuk memantau dan mengendalikan 

pelaksanaan proyek konstruksi.

4. Mengurangi disefesiensi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.4. RUANG LINGKUP MASALAH

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu diadakan pembatasan

masalah agar penulisan lebih terfokus pada masalah yang dihadapi. 

Adapun penulisan tugas akhir ini dititikberatkan pada :

1. Perencanaan teknis bendung Susukan, meliputi analisa hidrologi, 

perhitungan hidrolika bendung dan perhitungan Rencana Anggaran 

Biaya proyek.
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2. Membuat analisa terhadap proyek dengan menggunakan indikator 

konsep earned value sebagai berikut :

- BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled)

- ACWP (Actual Cost of Work Performed)

- BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)

- CV (Cost Varians), dan SV (Scheduled Varians)

- CPI (Cost Performance Index) dan SPI (Scheduled Performance 

Index)

3. Pengendalian penyelesaian suatu proyek sehingga total waktu 

pelaksanaan proyek tidak berubah meskipun ada keterlambatan 

pelaksanaan suatu kegiatan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab, dan sub bab. 

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan studi, 

kegunaan penulisan, ruang lingkup masalah, dan sistematika 

penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PROYEK

Berisi pembahasan latar belakang, tujuan, data-data proyek dan ruang 

lingkup pekerjaan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori, gambaran dan uraian-uraian yang 

menjelaskan tentang dasar-dasar perencanaan bangunan air dan juga 

berisi penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang dijadikan bahan 

referensi penulisan tugas akhir, pembahasan spesifikasi pengendalian 

proyek dengan konsep earned value. 
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BAB IV METODOLOGI

Berisi tentang tahapan penulisan meliputi kerangka penulisan yang 

terdiri dari metode pengumpulan data-data baik primer maupun 

sekunder yang digunakan, evaluasi data dan perumusan masalah yang 

timbul.

BAB V  ANALISIS HIDROLOGI

Pada bab ini membahas tentang pengolahan data curah hujan yang 

digunakan untuk mendapatkan besarnya debit banjir rencana sebagai 

dasar dari perhitungan perencanaan.

BAB VI     PERENCANAAN KONSTRUKSI

Bab ini membahas perencanaan teknis bendung beserta bangunan

pelengkap.

BAB VII    RENCANA ANGGARAN BIAYA

Bab ini membahas tentang analisis harga satuan, daftar harga bahan 

dan upah kerja, volume pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

dan jadwal pelaksanaan yang berisi tentang time schedule 

pelaksanaan, dan kurva S.

BAB VIII ANALISIS HASIL PENELITIAN DENGAN METODE EARNED 

VALUE

Berisi analisis penulis dan pembahasan mengenai aplikasi metode 

analisis nilai hasil (earned value analysis), identifikasi varians dan 

juga melakukan analisa terhadap perkiraan biaya untuk pekerjaan 

tersisa. 

BAB IX PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DENGAN METODE 

EARNED VALUE

Berisi tentang pembahasan penulis terhadap hasil analisa pada bab 

Kajian Sistem Pengendalian Waktu dan Biaya Proyek Dengan Konsep 

Earned Value.
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BAB X KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap keseluruhan 

ruang lingkup masalah yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA

GAMBAR RENCANA

LAMPIRAN-LAMPIRAN 




