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Abstract 
 

This study aimed to determine the role of project management in quality control, time and cost 

correctly, so as to facilitate the construction and achieve the expected results. From the results 

of this research note that good project management, should have been done at every stage of 

the build. Kelengakapan construction documents is necessary for clear results to be achieved. 

In addition, the Project Manager is monitoring the progress of the project in the form of 

reports either daily, weekly or monthly and evaluated by comparing the project progress 

reports with the guidelines of quality, time and cost are also required in the control process 

during the project running. 

 

Keywords: Management, project, quality, time 

 

 

Pendahuluan 

Pengertian suatu proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan 

dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber daya untuk 

mendapatkan manfaat. Kegiatan-kegiatan berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan 

alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria 

mutunya telah digariskan dengan jelas.  Proyek memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir; 

b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan; 

c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan akhir 

ditentukan dengan jelas, dan; 

d. Tidak berulang, macam dan intensitas kegiatan berubah atau tidak sama 

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat ini suatu proyek umumnya diselesaikan 

melebihi batas waktu atau jadwal yang telah direncanakan yang mana secara tidak langsung 

akan mempengaruhi peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek. Selain itu juga 

mutu proyek yang dihasilkan masih jauh dari rencana yang ditetapkan. 

Dari permasalahan diatas timbul pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian pada 

suatu proyek untuk mengetahui sejauh mana peranan manajer proyek dalam pengendalian 

biaya, waktu dan mutu pada suatu proyek. 

 

Permasalahan  

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :  

a. Mengidentifikasi peranan manajer proyek untuk pengendalian mutu material dan waktu 

dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. 
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b. Mengidentifikasi karakteristik kemampuan dan kualitas pribadi manajer proyek terkait 

dengan proyek yang dikelola. 

 

Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini adalah pengendalian “biaya”, “waktu” 

dan “mutu” mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan pada suatu proyek.  

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi peranan manajer proyek dalam mengendalikan material, mutu dan waktu 

dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. 

b. Mengidentifikasi karakteristik kemampuan dan kualitas pribadi manajer proyek terkait 

dengan proyek yang dikelola. 

Tinjauan Pustaka 

 

Pengertian Proyek 

Proyek dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai sebuah usaha 

kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian atau desain, yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Proyek dapat juga didefinisikan sebagai usaha sementara, temporer, 

dan bukan permanen, yang memiliki sasaran khusus dengan waktu pelaksanaan yang tegas. 

Secara umum pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang 

terhimpun dalam suatu wadah (organisasi) tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu. 

 

Struktur Proyek 

 

Tahapan-tahapan dari suatu proyek adalah sebagai berikut: 

a. Tahap  Perencanaan(Planning); 

b. Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study); 

c. Tahap Penjelasan (Briefing); 

d. Tahap Perancangan (Design); 

e. Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender); 

f. Tahap Pelaksanaan (Construction), dan; 

g. Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan. 
 

Peranan Manajer Proyek 

 

Adapun peranan manajer proyek adalah sebagai berikut: 

a. Berperan untuk mengintegrasikan beberapa kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Berperan juga sebagai seorang komunikator.  

c. Berperan untuk mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya, antara lain mengenai 

realokasi sumber daya, mengubah lingkup proyek, menyeimbangkan kriteria biaya, jadwal 

dan performansi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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d. Merupakan seorang enterpreuneur yang harus berusaha untuk melakukan pengadaan dana, 

fasilitas dan orang agar proyek dapat berjalan. 

e. Merupakan seorang agen pengubah yang mempelopori pemakaian ide yang baru dan 

inovatif dan berusaha keras mengatasi halangan untuk melakukan perubahan. 

 

Dalam mengontrol proyek ada beberapa masalah yang dibicarakan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Mengapa kita melaksanakan kontrol; 

b. Prasyarat Untuk Kontrol yang Efektif; 

c. Kontrol Waktu; 

d. Kontrol Biaya; 

e. Kontrol Mutu; 

f. Melaporkan Kemajuan; 

g. Pertemuan tentang Kemajuan Berhadapan Muka; 

h. Pertemuan tentang Kemajuan Kelompok; 

i. Berkeliling, dan; 

j. Mengontrol Perubahan 

 

Kualitas Pribadi Manajer Proyek 

 

Berkaitan dengan pekerjaan seorang manajer, menurut Katz, kemampuan yang 

diperlukan oleh manajer adalah: 

a. Kemampuan konseptual 

b. Kemampuan interpersonal 

c. Kemampuan administrasi 

d. Kemampuan teknis 

Shtub (1994) menggambarkan diagram kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh 

seorang manajer proyek, diantaranya adalah: 

a. Budgeting and Cost Skills; 

b. Schedulling and Time Management Skills;  

c. Technical Skills; 

d. Resource Management and Human Relationship Skills:  

e. Communication Skills: 

f. Negotiating Skills: Marketing, Contracting, Customer Relationship Skills, dan;  

g. Leadership Skills. 

Metode Penelitian 

 Bagan Alur Penelitian  

Perencanaan, pelaksanaan dan pembuat keputusan tahapan – tahapan tersebut secara 

garis besar meliputi : 
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Bagan 1.  

Alur Program Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi literatur : 

 Pencarian data dari buku-buku  

 Penelusuran informasi dari internet 

Penentuan Topik / Judul 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Survey lapangan : 

 Survey lokasi 

 Penetapan sampel 

 Kenal lingkungan 

Analisa Data : 

 Pengendalian biaya 

 Pengendalian waktu 

 Pengendalian mutu 

 Mengendalikan perubahan 

 Evaluasi proyek 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil : 

 pengendalian biaya 

 Evaluasi proyek 
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Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan denggan mencari, 

mengumpulkan dan mempelajari buku – buku serta literatur – literatur lain yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data sekunder yang akan dijadikan landasan 

teori dalam melihat dan membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian dilapangan. 

 

Waktu dan Tempat 

 

Lokasi penelitian ini berada pada daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan melihat 

beberapa proyek. Adapun rencana waktu penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 
Tabel 1. 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 

No. Kegiatan 
2012 

Juli Agts Sept 

1. Perizinan    

2. Observasi awal    

3. Pengumpulan data    

4. Pengolahan Data    

5. Penyusunan Usulan Penelitian    

6 Seminar Proposal    

7. Penyusunan Tugas Akhir    

8 Seminar Hasil Penelitian    

 

 

Analisa dan Pembahasan  

 

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah “cara 

pengendalian biaya, mutu dan waktu yang efisien”, sehingga tidak menimbulkan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Adanya pemborosan material dalam pelaksanaan proyek, yang mengakibatkan biaya 

proyek menjadi lebih besar dan keuntungan yang dihasilkan lebih kecil. 

b. Mutu bangunan yang kurang baik. Yang mana mutu bangunan yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan sehingga mengakibatkan mutu bangunan yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan rencana. 

 

Pemecahan Masalah 

Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis ingin memberikan alternative 

pemecahan masalah tersebut. Antara lain dengan membahas peranan manajer proyek dalam 

pengendalian biaya, mutu, waktu, dalam suatu proyek. 
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Pengendalian Biaya 

 

Posisi biaya proyek pada saat monitoring tidak terlepas dari status (kemajuan) pada saat 

monitoring. Dengan kata lain, biaya proyek pada saat monitoring diperoleh dengan 

membandingkan total pengeluaran biaya (berdasarkan laporan keuangan) dengan rencana 

anggaran pada tingkat kemajuan tercapai pada saat yang sama (berdasarkan laporan progress) 

tersebut lebih besar, sama, atau lebih kecil dari proyeksi anggaran biaya yang direncanakan. 

Anggaran Biaya Proyek 

Acuan yang digunakan sebagai tolak ukur di dalam pengendalian proyek adalah rencana 

anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan perencanaan terperinci perkiraan biaya seluruh 

item pekerjaan, yang ditrisbusikan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. 

Unsur biaya pelaksanaan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: a) Biaya Langsung 

(Direct Cost), dan; b) Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost). 

 

Anggaran Kas Proyek 

 

Setelah anggaran biaya dan pendistribusian anggaran biaya berdasarkan time schedule 

dibuat, maka langkah selanjutnya dibuat anggaran kas proyek (Project Cashflow), Project 

Cashflow merupakan taksiran penerimaan dan pengeluaran yang akan atau sedang dikerjakan. 

Untuk mengetahui status biaya pada saat pengukuran kemajuan pekerjaan, dilakukan 

dengan cara membandingkan rencana anggaran biaya pada saat kemajuan tercapai dengan 

laporan pengeluaran biaya sampai dengan saat monotoring.  

 

Pengendalian Material 

Pemakaian material merupakan bagian terpenting yang memiliki persentase yang cukup 

besar dari total biaya proyek. Oleh karena itu penggunaan teknik pengendalian material yang 

baik dan tepat untuk memilih, membeli, mengirim, menerima, menyimpan, mendistribusikan 

dan menghitung material menjadi sangat penting.  

a. Pemakaian Material yang Efektif; material yang sudah dikeluarkan dari gudang harus 

benar-benar dikontrol oleh pengawas lapangan dalam pemakian dan pengerjaannya harus 

sesuai dengan spesifikasi supaya tidak terjadi pemborosan material; 

b. Stok Material; material yang dipakai atau digunakan dari dan masuk kegudang selalu 

dikontrol dengan cara membuat stok material perhari; 

c. Pengendalian Upah Pekerjaan; upah pekerjaan membuat rumah sebaiknya dikontrol 

dengan cara pembayaran perminggu.  

 

Pengendalian Waktu 

 

Pengendalian waktu di lapangan bertujuan untuk menjaga agar waktu pelaksanaan sesuai 

dengan rencana waktu yang telah ditetapakan. Jadwal waktu sangat penting sekali artinya bagi 

pimpinan proyek di didalam melaksanakan pekerjaanya. Laporan kemajuan proyek menjelaskan 

kemajuan proyek sampai dengan saat pelaporan. 
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Pengendalian Mutu dan Mengendalikan Perubahan 

 

Persoalan yang perlu diperhatikan pada pengendalian mutu adalah sumber dayanya, oleh 

karena itu manajer proyek memerlukan pengorganisasian yang baik. 

Salah satu cara pemasaran bangunan agar pemilik bangunan merasa puas, pengembang 

harus bersifat dinamis sehingga pemilik bangunan bisa merancang sendiri bangunan yang 

diinginkannya.  

 

Evaluasi Proyek 

 

Untuk mengontrol proyek pembangunan secara keseluruhan hendaknya dibuat laporan 

evaluasi proyek. Evaluasi proyek yang dipakai harus jelas agar setiap sumberdaya yang 

terlibat benar-benar bertanggung jawab  

 

Kesimpulan dan Saran  

 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatlah beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Manajer proyek memiliki peranan yang sangat besar dalam mengendalikan biaya, mutu 

dan waktu, sehingga tidak terjadi pemborosan material dan mutu bangunan yang 

dihasilkan bisa memenuhi rencana awal yang telah ditetapkan. 

b. Manajer proyek harus memiliki kualitas pribadi dan kemampun seorang pemimpin yang  

sangat diperlukan dalam mengendalikan suatu proyek untuk mengantisipasi biaya, mutu 

dan waktu 

 

Sedangkan saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebaiknya seorang manajer proyek memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil, 

karena akan mempengaruhinya dalam mengontrol dan mengambil suatu tindakan sehingga 

mutu dan kualitas bangunan yang direncanakan tercapai. 

b. Sebaiknya seorang manajer proyek tidak hanya menguasai prinsip dasar perhitungan saja, 

tetapi juga hendaknya menguasai prosedur administratif  dan memiliki kualitas pribadi 

seorang manajer yang baik. 
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