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ABSTR~K 

Besi bcton, kaca dan batu bata merupakau beberapa material pokok yang sangat 
dibutuhkan unnak pelaksanaan proyck. Dengan banyak dibangunnya proyek bangunan 
gcdung saat ini tcntunya dapat mcningkatkan pLua kebutuhan akan material bangttl)aJl 
terscbut. Namun pada beberapa waktu yang lalu tetjadi lonjakan harga yang cukup 
ting!:,oi terutama pada material yang diimpo11 dari luar negeri. Tentu saja hal tersebut 
dapat berdampak pada kelancaran proses pelaksanaan proyek 

Dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai hubungan perubahan kenaikan harga 
besi beton, kaca dan batu bata terhadap pelaksanaan proyek, dalam hal ini akan di· 
ketalllli bagaimru1a hubungan ru1tara perubahan harga material besi beton. kaca dan batu 
bata terhadap pclaksanaan brut!:,>unan gedung di Surabaya dru1 sckitrumya. 

Unmk mendapatkan data yang dibutuhkan.telah dilakukan survey kc Badan 
Pusat Statistik 1mtuk mendapatkan harga besi beton,kaca dan baru bata.Sedangkan unruk 
data Kurva S d1dapat dari beberapa Kontraktor. Konsultan daJl Developer. Pengolahan 
data adalah dengan anahsa statistik deskriptif berupa scaner plot yang mcnghubungkan 
antara perubahan harga matcnal besi beton, kaca drut bana bata dengan perubahan waktu 
pclaksanaan proyek. 

Dan pcnctuian yang dilakukan terhadap beberapa proyek d! Surabaya dan sc
kitam~ a.d1dapatt..an hasd yang menunjukkan bahwa tidak ada bubungan antara kenait..an 
harga besi beton. t..aca dan bana bata dengan wakru pelaksanaaJl proyek.Dapat dijelaskan 
bahwa kctcrlrunbatan pelaksanaan proyek tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga bes• 
beton.kaca dan batu bata.nrunun ada faktor lain yang mempengaruhinya. 

Kata kunci : Anail~a Oe.1knptif, Harga. Bes• Beton. Kaca, Ba111 Bata, Proyek 
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A~ALISA OESKRlPTIF PE~GA.Rt:H KENAIKAN 
HARGA BESI BETO~. KACA DAX BATU BATA 

TF:RJJAD.\P WAKTL PELAKSANA...\.1' PROYEK GEDlJ:\G 
OJ SFRABA YA DAN SEKITAR.~YA 

1.1 La tar Belakaog 

Ocst bctOtl. J..aca dan balll bata merupakan bebempa material pokok yang di

butuhkan untuk pelaksanaan proyek gc<hmg. Saat ini di Surabaya dan sekitarnya bany a!.. 

dtbangun proyeJ..-proyeJ.. bangw1an sepeni penokoan I mall,mko dan juga kompleks pe· 

mmahan. sepcnt Danno Trade Center. Golden City \1all. Supem1all Pak<twon lndah. 

kompleks hunian mc"ah Laguna Indah dan Iain-lain.Tentu banyaknya pembangunan 

tersebut dapat memngkatkao pula kebutuhan proyek akan besi beton,kaca dan batu bata. 

Dalam pemberitaan hnriau Jawa Pos tanggal 27 Maret 2004, dijelaskan bnhwa 

Produscn baja terbesar di Indonesia (penyedia bahan bak<1 lokal), yaitu PT. Krakatau 

Steel, mengalami kritis produksi karena pasokan bahan baku yang di impon dari luar 

negeri semakin menipis.Hal itu dapat menyebabkan naiknya harga bahan baku baja 

terscbut.BaJa merupakan bahan baku pembuatan besi betorLSehingga dapat mcng

akibatkan kenaikan barga tnJtuk best beton.Besi beton dengan diameter 8mm banyak di· 

gunakan untul. proyck pembangunan gedw1g baik perumahan ataupw1 gcdung ber

lingkat.Hesi be10n diameter 8mm digunakan tmtuk sengkang pada proyek pentmahan 

dan pada proyek gedung beningkat banyak digunakan umuk tulangan kolom prak1is. 

Beberapa \\3ktu ) ang lalu teljadi Ionjakan harga yang cukup tinggi terutama 

pada material )ang ditmpon dari Iuar negeri.\lenurut da1a yang didapatkan dari BPS 

harga best bet on pad a 8\\81 2004 mcngal8mi peningk8tan hingga 21,31 ~. dari bulan 

sebelumnya. Temu S3J8 hal tersebu1 dapa1 berdarnpak pada proyek. 

Dcngan adanva kemukan harga material bangunan akan mempengamhi pe· 

l8ksanaan proycl. tcr..cbut. 'vlenurut Deputi Bidang Staristik Ekonomi BPS Slan1et 

:VIukeno di Jakana.5 Mei 2004,yang diakses melalui intemet pada situs www .tvri.com. 

menjelaskan bahwa kenaikan barga akan berpengaruh terhadap proyek-proyek yang 

telah direncanakan diprioritaskan. Berikutnya. beberapa proyek kemungkinan at..an 

mengalami penundaan atau bahkan terbengkalai. 
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Dengan banyaknya proyek yang sedang beJjalan di Surabaya tentunya akan 

menambah JUmlah pcnmntaan akan kebutuhan besi beton, kaca dan batu bata Me

nmgkatnya Jumlah pennmtaao dan JUga adanya inflasi dapat rnengakibatkan terjadinya 

l..enatkan harga matenal besi beton . kaca dan batu bata. 

Menurut Pusat Data dan infonnasi Publik. 10 Juni 2004 . yang diakscs mclalm 

intemet pada situs www kimpraswtl.go.id menjelaskan bahwa tmtuk keoaikan harga 

material yang dt impon. scperu besi beton ada pengaruhnya terhadap proyek.Sedangkan 

unmk SCJumlah kenatl..an material lainnya. sarnpai saat ini pemerintah belum meng

hadapi masalah yang berkanan dcngan hal tersebut.Dijelaskan pula bahwa kenaikan 

harga matenal dalam kasus yang terjadi akibat depresiasi rupiah saat uti akan lebih 

ban yak untul.. material i mpon. Semen tara untuk material lokal yang ban yak dipakat 

dalam proyek konstruksi tidal< mengalatni perubahao harga yang berani. 

1.2 Ru musan masalah 

Pennasalahan yang terjadi adalah bagaimana hubungan antara perubahan harga 

materia l besi beton, kaca datt ballt bata terhadap pelaksanaan proyek bangunatl gedung 

di Surabaya.dan sckitamya. 

1.3 Tuj uan Penelitia n 

Adapun tujuan dalam tugas akhrr mi adalah untuk mengetahui hubungan antara 

perubahan harga matenal besi bcton. kaca dan batu bata terhadap pelaksanaan pro) el.. 

bangunan gedung dt Surabaya dan sekitamya. 

1.4 Ling kup dan Batasan pembabasan 

Batasan pernbahasan digtmakan untuk memfokuskan studi kasus pada 

pcnnasalahan pokok.Adaptm batasan pembabasan penelitian ntgas akhir illi adalah : 

I. Material yang ditill)au h.anya besi betoo, kaca dan baru bata 
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2. Diasumtkan semua proyek yang ditinjau menggunakan besi beton dengan diameter 

8mm. kaca dcngan tebal Smm dan batu bata dengan ukuran besar. 

3. Pembahasan hanya pada proyek pembangunan gedung di Surabaya dan seknamya 

4. Data harga best beton. kaca dan baiU bata ditinjau berdasarkan pada kurun .... aktu 

uap proyek yang dtdapatkan 

5. Pelaksanaan proycl.. hanya ditinjau dari segi waktu pelaksanaan proyek ) ang ter

lihat le" at kur"a S uap proyek 

6 Pro)el.. han) a di1injau dan l..urva S, dalam hal ini tidak meninjau pelaksanaan 

proyek dtlapangan. 

t.5 Manfaat dan Kootribusi 

Penelitian ini mcntpakan analisa statistik temang hubungan perubahan harga 

material bcsi bclon.kaca dan baiU bata terlladap perubahan waktu pelaksanaan proyek 

yang rnenghasilkan suatu bent\tk grafik.Sehingga dapat memperkuat atau mungkin juga 

dapat rnemperlemah teori yang tclalt ada. 

Dengan peneli1ian uti diharapkan dapat diketahui hubungan antara perubahan 

harga bcsi be1on. kaca dan batu bata terhadap pelaksaoaan bangunan gedw1g di 

Surabaya dan sckilamya. Sehingga nantinya dapat bennanfaat bagi komraklor dalarn 

pelaksanaan S\18tu proyek. 

1.6 Sistematika Peoulisan 

Penelilian un mengangkat pcrmasalahan pcngaruh perubahan harga material 

besi belon, kaca dan batu bata tcrhadap pclaksanaan proyck bangunan gedung: d• 

Surabaya dan seknam)a.Dalarn laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bag1an yam1 

bag1an pcmbul..a. bag.an isi dan bagian penurup. 

Pada bagian pcmbuka terdapat abstrak. kata pengantar. daftar isi, daftar garnbar. 

daftar tabcl dan daflar lamp1ran. Pada abstrak menggarnbarkan sccara singkat dan jelas 

tentang semua penehttan im, dtjelaskan secara ummn mulai awal hingga akhir pe-

\ 
) .• _j -----
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nelitian Schingga dari abstrak tersebut pernbaca dapat rnernaharni alur dari penelitian 

ini sebelum membaca sccara kcseluruhan tentang penelitian ini. 

Bagtan isi menjelaskan tentang bab-bab yang disusun sesuai dengan kelornpok 

bahasan.Bab I, Pendahuluan. Dalarn pendahuluan ini dijelaskan tentang Jatar belakang 

dari adanya pcnchuan 1m. kemudian disebut.kan pula apa perrnasalahan dan tujuan dari 

penelitian m1 Selam itu perlu juga adanya suatu penjelasan kontribusi dari penelitian 

1111 Bab II . Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka berisi temang subyek dan ob) ek 

tentang penehtian uu. sclam 11u dijelaskan pula tentang metode statistik yang digunaJ..an 

dalam penelitian IDJ.Bab Ill. Metodologi. Berisi temangjenis penelitian yang digunakan 

)Situ menggunakan analisa desJ..riptif scatter plot. Pada bab ini menjelaskan jenis dan 

sumbcr data yang didapatkan. dan teknik pcngumpulan data.Jenis data yang dib'lmakan 

adalah data sekunder yang berasal dari BPS tmtuk harga besi beton,kaca dan batu 

bata. Kurva S pclaksanaan proyek diperoleh dari beberapa Konrraktor ,Konsultan dan 

Developer yang ada di Surabaya dan sck:itamya. Analisa dan bab'llll alir pelaksanaan 

penelitian disaj tkan juga dalam penelitian ini. Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Pad a bab 

ini mcnyaj ikan hasil olahan dari penelitian yang dilakukan.Dari data yang diperoleh 

dapat diketahui pentbahan harga material besi beton,kaca dan batu bata setiap 

buhumya.dan juga perubahan waktu pelaksanaan proyek yang ditinjau tiap bulannya 

Sctclah itu perubahan harga besi beton,kaca dan batu bata dihubungkan deng<m 

pcrubahan waktu pelaksanaan proyek dcngan menggunakan Scatter plot. Bab V. 

Kesimpulan dan Saran, disini dijelaskan tentang kesimpulan hasil dari penelitian, yang 

kemudian dibenkan juga saran atas J..ekurangan yang terdapat pada penelitian ini. 

Bag~an akhir adalah bagtan penutup yang berisi daftar pustaka dan larnpiran 

Daftar pustaka merupakan daftar petunjuk kumpulan buku-buku_ anikel dan lam-lam. 

yang mcnduJ..ung penyusunan laporan penehtian ini. Dalarn daftar pustaka bens1 pc· 

ngarang buku. judul buku tersebut. tahun pencrbitan. nama perusahaan dan lokasi buku 

tersebut dnerb1tkan.yang mendukung penyusunan Japoran penelitian tni. Sehingga 

pcmbaca bisa dengan mudah mendapatkan buk"'l yang dimaksud dalam dafiar pustal..a 

tcrscbut.Pada lampiran berisi hal-hal yang mendukung penyusunan penelitian ini. 

misalnya dalam peoeliuan mi berupa harga material besi beton, kaca dan ba111 bata dan 

juga pcnjadwalan (kurva S) pelaksanaan pekerjaan konsmlksi masing-masing proyek 

yang ditinjau. 



BAB 11 

TINJAUAN PUST AKA 

2.1 Pengaruh-pengaruh dalam Pelaksanaan Proyek 

5 

Kenaikan harga material dalam pelaksanaan proyek perlu diperbatikan, terutama 

kenaikan harga meterial import. Sehubungan dengan naiknya harga material bangunan, 

penb>usaha jasa konstruksi mengalami posisis yang dilematis.artinya,bila tidak dapat 

memberikan penawaran yang rendah maka tidak akan mendapatkan proyek. Sebalikoya 

jika berani memberikan penawaran rendah pasti akan gulung tikar karena merugi. 

(wwvt.indomedia.com. Pengusahajasa konstruksi dilematis,Juli 2001) 

Mcnurut Dipohusodo(I996) faktor yang mempengaruhi kelancaran suatu proyek 

adalah faktor biaya,waktu dan kualitas.Ketiga faktor tersebut bersifat saling ter

gantungan dan berpengaruh secara ketat.Pada penyelenggaraan konstruksi faktor biaya 

merupakan bahan pertimbangan yang utama karena menyangkut investasi yang besar 

yang rentan terhadap resiko kegagalan,dimana hal tersebut dipengaruhi oleh situasi 

ekonomi seperti kenaikan harga material,peralatan,upah tenaga ketja karena inflasi, 

kenaikan biaya akibat dari perubahan bunga bank,modal yang terbatas, dan juga 

penundaan pelaksanaan proyek akibat keterlambatan pekeljaan. Untuk faktor v.'aktu 

yang mempengaruhi kelancaran suatu proyek dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat 

mekanisme penyelenggaraan.misalnya keterlambatan untuk pengadaan material dan 

peralatan,keterlambatan Jadwal perencanaan.,terjadinya perubahan pekerjaan saat ber

langsungnya proses konstruksi, masalah produktivitas kerja dan lain-lain.dan untuk 

faktor k'1lalitas dipengaruh1 oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas sumber 

daya manusia.yaltu kemampuan dan keterampilan teknis dalam proyek. 

Kenaikan harga material yang eli import., seperti besi beton ada pengaruhnya 

terhadap proyek. Sedangkan untuk sejumlah kenaikan material lainnya, sampai saat ini 

pemerintah belwn menghadapi masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.Dijelaskan 

pula bahwa kenaikan harga material da lam kasus yang terjadi akibat depresiasi rupiah 

saat ini akan lebih banyak untuk material import. Sementara untuk material lokal yang 
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banyak dipakai dalam proyek konstruksi tidak rnengalami perubahan harga yang 

berarti.(www.kimoraswil.go.td ,Pusat data dan infonnasi publik, 10 Juni 2004) 

Produsen baja terbesar di Indonesia ( penyedia bahan baku lokal), yaitu PT 

Krakatau Steel, mengalamt kritis produksi karena pasokan bahan baku yang di import 

dari luar negeri semakm menipis, hal tersebut dapat mernpengaruhi pelaksanaan proyek 

konstruksi.(Jawa Pos,27 Maret2004) 

2.2 Besi beton, Kaca dan Batu bata 

Besi beton merupakan tulangan yang berfungsi sangat penting untuk struktur 

beton karena daya dukung struktur beton bertulang didapatkan dari hasil kerjasama 

antara beton dan tulnngnn. 

Besi beton yang dipakni dalam bnngunan harus memenuhi nonnn persyaratan 

terhadap mctodc pcngujian dan pemeriksaan untuk bermacam-macam mutu baja beton . 

Ciri-ciri khas dari baja beton adalah : 

- Kuat tarik 

Batas luluh I Jeleh 

Regangan pada batas maksimal 

- Modulus clastisitas (konstanta material) 

Sifat-sifat ini dapat ditentukan secara pengujian tarik.(Sagel,l997) 

Baja sering dibuat sebagai rangka pada bangunan sebab baja pada batas tertenru 

menahan desakan maupun tarikan. ( Astanto, 200 I ) 

Kaca adalah bahan tembus cahaya dan jernih,yang teljadi jika pasir kuarsa,kapur 

dan soda dilebur.Kaca sebagai jendela terkena energi matahari dalarn bentuk cahaya dan 

panas.Kaca berfungsi sebagai perangkap panas karena frekuensi panas gelombang 

pendek dapat menembus kaca dan memanasi gedung dalam Tetapi bahan yang dipanast 

akan berfrekuensi gelombang panjangyang tidak dapat tembus kaca Jagi. (Frick,J999) 

Hingga saat ini, penggunaan material kaca terus berkernbang pesat menghiasi 

gedung-gedung tinggi di berbagai negara di dunia, dengan beragam inovasinya. Bahkan 

dengan semakin meningkatnya kcbutuhan kaca, penggunaan kaca tidak hanya sekedar 

sebagai bidang transparan,tapi telah mengarah terhadap tuntutan akan efisiensi, 
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keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.(www.MegaKonstruksi.com . 

konstruksi, No.296 Januari 200 I) 

Bata merah a tau yang seri ng disebut batu bata merupakan suatu unsur bangunan, 

yang diperuntukkan pembuatan konstruksi bangunan dan yang dibuat dari tanah dengan 

atau tanpa campuran bahan-bahan lain,dibakar cul.:up tioggi hiogga tidak dapat hancur 

lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan komponen penyusun dinding pada 

bangunan gedung. Batu bata banyak digunakan untuk pembangunan perumahan. Saat 

ini di Surabaya dan sekitamya mulai banyak bermunculan kawasan perumahan mulai 

dari perumahan sangat sederhana hingga perumahan mewah. Tentu saja kebutuhan 

proyek akan batu batn juga nkan mengalami peningkatnn.(Departemen Pckcrjaan Umum 

dan Tenaga Listrik, 1973) 

2.3 Harga 

Harga suatu barang (dan a tau jasa ) tertentu adalah suatu tingkat penilainn yang 

pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, 

apapun bentuknya. ( Rosyidi, 200 I ) 

Harga adalah scjumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar konsumcn atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk a tau jasa tersebut. (Kotler, 200 I ) 

Dari satu periode ke periode lainnya tingkat barga berbagai barang akan selalu 

mengalami perubnhan. Perubahan terscbut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau 

sering disebut sebagai mf/asi . Salah satu penyebab terjadioya inflasi adalah ketidak 

stabilan politik. ( Sukimo, 2000 ) 

2.4 Analisa Deskriptif dengan menggunakan Scatter plot 

Pada ilmu statistik ada 2 macam metode untuk mengolah data agar data dapat 

dibaca dan diintcrpretasikan.Mctode tersebut adalah: 

a. Analisa Desk'riptif, kcgiatan yang dilakukan adalah menggumpulkan data, me

nyusun data dalam bentuk tobcl dan kemudian menggambarkan data dalam ben-
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tuk grafik,yang akhimya dianalisa untuk didapatkan kesimpulan terhadap populasi 

secara umum. 

b. Analisa lnduktif, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan ke

mudian dianalisa,sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum untuk 

melakukan kegiatan ramalan.(Soenarya,l993) 

Analisa yang dilakukan dalam penclitian ini adalah analisa deskriptif dengan 

menggunakan scaner plot yang menghubungkan antara perubahan harga material besi 

beton,kaca dan batu bata terhadap perubahan wak"tu pelaksanaan proyek. 

Langkah-langkah umum yang sering diikuti dalam melaksanakan penelitian 

secara deskriptif,sebagai berikut: 

a. Memilih dan merumuskan masalah 

b. Menentukan tujuan 

c. Memberikan batasan daerah scjauh mana penelitian deskriptiftersebut dilaksanakan 

d. Menelusuri sumbcr-sumber kcpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang ingin dipecahkan 

e. Merumuskan hipotcsis-hipotesis yang ingin diuji 

f. Melakukan kelja lapangan untuk rneng11rnpulk.an data dengan menggunakan teknik 

yang sesuai untuk penelitian 

g. Membuat analisa statistik yang dilakukan terhadap data.Kurangi penggunaan 

statistik sampai pada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit yang 

pengukuran yang sepadan 

h. Memberikan interprctasi dari hasil hubungannya dengan kondisi yang ingin di

selidiki serta data yang diperoleh 

1. Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang 

ingin diuji 

J. Membuat laporan pcnelitian dengan cara ilmiah.(Nazir,l985) 

Seperti kita ketahui, pada semua kejadian.Pasti ada faktor yang menyebabkan 

terjadinya suatu kejadian.Antara kejadian yang satu dengao kejadian lainnya di

tunjukkan dengan adanya hubungan (korelusi ). Kejadian itu dapat dinyatakan dengan 

perubahan nilai variabel. Misalnya, kalau Y ~ variabel perubahan waktu pclaksanaan 

proyek, maka naik turunnya perubahan waktu pelaksanaan proyek dapat dapat 

dinyatakr n dengan pcrubahan nilai Y. Apabila X = variabel pcrubahan h11rga material 
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proyek, maka naik turunnya perubahan harga material proyek dinyatakan dengan 

perubahan nilai X. Jadi hubungan antara dua kejadian dapat dinyatakan dengan 

hubungan dua variabel. 

Unruk mendukung analisa mengenai ada tidaknya hubungan antara antara 

variabel, maka dapat menggunakan grafik yang disebut diagram penear ( scatter plot ) 

yang menunjukkan titik-titik tertentu. Scatter plot ini memiliki 2 manfaat , yaitu : 

I. Mcmbantu menunjukkan apakah terdapat hubuogan yang bennanfaat 

antara 2 variabel 

2. Membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan 

antara kcdua voriabel tcrsebut. 

Keuntungan dan kcrugion menggunaknn scatter plot : 

Keuntungan : 

a. ldentitas komponcn terpelihara 

b. Hasi l tambahan dapat dengan mudah dicantumkan 

Kerugian: 

a. Metoda ini hanya sesuai untuk aplikasi pada hasil "sebelum atau sesudnh". 

b. Metoda ini tidak dnpat digunaknn secara tepat unn1k memperlihatkan pola 

pembahan berlanjut 

c. Metoda ini hanya memberikan suatu gambaran yang sangat kasar teotang 

karekteristik distribusi. 

d. Ukuran sam pel harus diberikan secara terpisah. 

Scatter diagram adalah hal yang penting dalam pemahaman korelasi antara 2 

variabel. Scatter diagram menyediakan sajian data dalam bentuk visual. Korelasi antara 

2 variabel disajikan dalam suatu alur cerita. (Donald R Cooper dan Pamela S Schlindcr, 

2003 

Berikut ini adalah contoh bentuk scatter plot, sehingga dari sctiap penelitian 

yang dilakukan dapat diketahui bagaimana pola hubungan yang tergambar sehingga 

dapat diambil suatu kesimpulan terhadap populasi secara umum : 
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Gam bar 2.4.a scatter plot dengan pol a Hubungan positif 
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Gam bar 2.4.b Scatter plot dengan pola Hubungan negatif 
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Gambar 2.4.c Scatter plot dengan pola Tidak ada Hubungan 
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a. Hubungan dikatakan positif bila kenaikanlpenurunan nilai-nilai X terjadi bersama

sama dengan kenaikanlpenurunan nilai-nilai Y. 

b. Hubungan dikatakan negatif bila kenaikan nilai-nilai X terjadi bersama-sama 

dengan penurunan nilai-nilai Y,atau sebaliknya. 

c. Dikatakan tidak terdapat hubungan atau hubungan sangat lemah bila dalam scatter 

plot menggambarkan llllk-utik koordinat yang tersebar merata 

Dari gambaran trend titik-titik tersebut dapat ditarik sebuab asumsi tentang hubungan 

kedua variabel tersebut.(Dajan, 1986) 

2.5 Proyek konstruksi 

Kegiatan proyek dapat diartikan satu kegiatan semeotara yang berlangsung 

dalam jangka waktu terbatas dengao alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan 

untuk melaksanakan tugas yang pasarannya telah digariskan dengan jelas. 

Ada pun ciri pokok proyek adalah : 

I. Berttuuan menghasilkan lingkup(scope) tertentu berupa produk akhir atau basil 

kerja akhir. 
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2. Dalam proses mewujudkan lingkup diatas,ditentukan jumlah biaya jadwal,serta 

kreteria mutu 

3. Bersifat sementara,dalam arti umumya dibatasi oleh selesainya· tugas.Titik awal 

dan akhir ditentuknn dengan jelas. 

4. Nonrutin,tidak berulang-ulang.Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang 

proyek bcrlangsung. 

Bagi penyclenggara proyck ada tiga hal yang merupakan parameter yang sering 

diasosiasikan sebagai sasaran proyek.Ketiga batasan tersebut disebut tiga kendala (triple 

constraint),yaitu : 

1. At1ggara11.Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi 

anggaran.Untuk proyck-proyek yang mclibatkan dana dalam jumlah besar dan 

jadwal pengc~oan bertahun·tahun,anggarannya tidak hanya ditcntukan secara total 

proyek,tetapi dipccah atas komponen-komponennya atau perperiode tertentu yang 

jumlahnya discsuaikan dengan keperluan.Dengan demikian,penyelesaian bagian

baginn proyek pun hnrus mcmenuhi sasaran pcrperiode. 

2. Jadwai.Proyek harus dikcrjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 

yang Ielah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya 

tidak boleh mclewati batas waktu yang ditcntukan. 

3. Mutu. Produk a tau hasil kegiatan proyek harus memenuhu spesifikasi dan kreteria 

yang dipersyaratkan.Sebagai contoh, bila hasil kcgiatan proyek tersebut berupa 

instalasi pabrik,maka kreteria yang harus dipenuhi adalah pabrik harus mampu 

beroperasi secara memuaskan dalam kurun wak'tu yang telah ditentukan.Jadi, 

memenuhi pcrsynratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan. 

Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik.Artinyajika ingin meningkatkan kenerja 

produk yang telah disepakati dalam kontrak,maka umumnya harus diikuti dengan 

meningkatkan mutu.Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya hingga melebihi 

anggaran,Sebaliknya,bila ingin menekan biaya,maka biasanya harus berkompromi 

dengan mutu ataujadwal. (Soehartojilid 1,1999) 



3.1 Jenis Penelitian 

BAB IJT 

METODOLOGI 

Penehuan mi adalah penelitian untuk menguji hubungan antara vanabel per

ubahan harga pada material besi beton.kaca dan baru bata terhadap wakru pelaksanaan 

proyek bangmtan gedung di Surabaya dan sekitamya. Variabel pcrubahan yang ditinjau 

adalah pcnabahan barga pada material besi beton. kaca dan batu bata dcngan 

pcmbanding varia bel perubaltan waktu pelaksanaan Proyek di Surabaya dan sekitamya. 

Penelttian yang dtlakukan adalab dalam taraf deskriptif antara 2 variabel. 

AJtalisa Dcskriptif 2 variabcl menggwtakan scatter diagram, dimana akan dikC!ahui 

bagaimana hubungan amara perubahan harga besi beton. kaca dan batu bata dengan 

penabahan waktu pelaksanaan proyek. 

3.2 llipotesa 

Hipotcsa awal dalam penelitian ini adalah terdapatnya bubungan saling mcm

pengaruhi antara perubahan harga material besi beton, kaca dan bant bata terhadap 

waknt pelaksanaan proyek bangunan gedung di Surabaya dan sekitamya. 

3.3 Data 

3.3.1 Jenis data 

Jems data yang dtgunakan dalam penelitian ini adalah data selnmder yang 

berasal dan 2 sumber . dimana untuk jenis data harga besi beton. kaca dan batu bata. 

hants disesuaikan dengan data waJ..'tu pelaksanaan proyek yang tercanrum dalam Kuna 

S yang dtpcrolch Data sckunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain .Beri.kut ini adalah jenis data yang 

d agunakan , yatlu 



a. Harga bcsi bcton th. 2001 - 2004 

b Harga kaca th. 200 I - 2004 

c. llarga batu bata th. 200 I 2004 

d. Kun a S Proyck gcdung th. 200 I - 2004 

3.3.2 Sumber Data 

14 

Data }ang didapatkan untuk Penelitian ini adalah berasal dari BPS (Badan Pusat 

Staustil..) dan juga beberapa Kontrak1or. Konsultan dan Developer proyek gedung d1 

Surabaya dan sckuamya. Beril..ut ini tabel 3.1 menjelaskan tentang jenis dan sumber 

data yang digunal..an dalam penelitian ini.Untuk data harga besi beton.kaca dan batu 

bata perbulan pada tahun 2001-2004.dapat dilihat pada lampiran. 

Tabcl3. I Sumber Data Penelitian 

No. Data yang diperoleh Sumber data Jenis data dan Tekni k 
pengttmpulan 

I. Harga Besi Beton BPS Data sekundcr 

2 Harga Kaca BPS Data sekunder 

3. llarga Batu 13ata BPS Data sekunder 

4. Kurva S Kontrak1or/ Data sekunder 

pclaksanaan pro}ek Konsultan/ 

Developer 

Sumber . BPS.Kontraktor.Konsultan dan Developer 

3.3.3 Populas i dan Sampel 

Populas1 adalah i..LUnpL~an dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan 

satu sama lain .. Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini populas1 
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yang menjadi obyeknya adalah proyek-proyek gedtmg yang dikel]akan di wilayah 

Suraba)a dan sekitamya. Dan sampel yang digtmakan adalah 28 proyek bangunan 

gedung di Surabaya dan sekitamya 

Tabcl 3.2 '\am a Pro) cl- dan f...onrral1or yang ditinjau dalam peuetitian 

Peri ode 
1\ama dan Alamat 

'\o ama Proyek Pelaksanaan Proyel-
Kontral..tor 

I 
) ang ditinjau 

I. CV. Avcn Ja)a Pembangtman dan Juni sfd Juli 

Revitalisasi SON Karang 2004 

Pilang V 

2. CV. Noorhartarna Wisesa Pembangtman dan Juni s!d Juli 

Revitalisasi SLTP l\egeri 24 2004 

3. PT. Wijaya Perdana Pcmbangunan Ruang Kelas Mei s/d Oktober 

J1 . Em bong Kenongo 40 Gedung Selapa, Dua Lantai 2003 

Surabaya Tahap I, Surabaya 

4 PT. WiJaya Perdana Pembangtman Dennaga Juli s!d Nopember L-:"'""'' """"'" 40 

Sea Rider, Surabaya 2003 

abaya 

5. PT WiJaya Perdana Rehabilitasi Pos Candi . ~1aret s'd April 

Jl. Embong Kcnongo 40 Surabaya 2004 

Surabaya 

6 PT \\"l)aya Perdana Pembangunan Ruang Kelas Juni s"d A~'1tstus 

Jl Embong Kenongo 40 Gedung Selapa, Dua Lantai 2004 

1 

Surabaya T ahap II, Surabaya 

7. CV T1rta Kusuma Raffics Garden Type Januari s/d 

L Stamford, Surabaya AgLLStUS 2004 

Sumber: Kontraktor,Konsu ltan dan Developer 



No. 
\.'ama dan Alamat 

Komraktor 

8 cv Goldy Krera Putra 

9. CV. Bangm1 Karsa 

10. PT. Prambanan Dwipaka 

.II. \Jgagel Jaya Tengah 

24 26. Surabaya 

1 I. PT. Aryana Cakasana 

12. l CV. Sumbcr Jati 

13. PT. Wijaya Kusmna 

Jl. 'lgagcl Jaya Selatan 

II 14. Surabaya 

' 

I 

-

:-lama Proyek 

Rehab Ged110g dan Fasilitas 

Ged110g GOR ITS. 

Surabaya 

Rehab Geduog dan F asilitas 

Gedung T.ITS. 

Surabaya 

Park A venue Regency 

Dian lstana. 

Sura bay a 

Ruang Kuliab dan 

Ruang Dosen Lt. I 

(Tabap 11) 

Teknik Liogkungan ITS. 

Surabaya 

Rehab Gedung dan Fasilitas 

Ged110g U. ITS. 

Surabaya 

SMU Petra Graba Famili 

Sumbcr: Kontraktor .Korrstdtan dan Developer 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Pen ode 

Pelaksanaan Proyek 

yang dmnjau 

Juli sfd September 

2003 

Juh s!d Agusms 

2003 

Oktober 2003 

sfd 

'vlei 2004 

Juni sid Oktober 

2002 

Juh sld Agusnrs 

2003 

Pebruari 2003 

s!d 

Januari 2004 

I 



J\o. 
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~ama dan Alamat 

Kontraktor 

PT. Pembangunan 

Pcrumahan 

Jl. Raya Darmo 29 I. 

Surabaya 

15. PT. Nusa Raya Cipta 

Jl. Darmokali 60. 

Surabaya 

16. PT. Wijnya Karya 

17. PT. Ylodcm Surya Jaya 

Jl. Dr. Sutomo 28. 

Suraba) a 

18. CV. T111a Kusuma 

19 PT Dma \\'ulyo 

(De\ eloper : Pemm 

Perumnas. Cabang 

Suraba)a ) 

I 

I 

NamaProyek 

Pembangunan Gedung 

Kanwil Ditjen Pajak, 

Surabaya 

Pembangunan Hartono 

Elektronik. Surabaya 

Trade Cemer Mall 

Pernbangunan Askes. 

Sura bay a 

Pembangunan Run1ah 

Tinggal Type Sommer Set 

2531288 L 12 

Peketjaan Pembangunan 71 

urut Rumah Rs. Sehat Type 

29 DLLAJ Medokan 

Semampir, Surabaya 

Surnbcr : Kontraktor.Konsulran dan Developer 
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Lanjman Tabel 3 2 

I 

Penodc 

Pelaksanaan Proyek 

yang ditinjau 

Juli sld Oktober 
2004 

Pebruari std 

September 

2004 

September 2003 

s/d 

September 2004 

September 2003 

s/d 

Januari 2004 

Januari s/d 

September 

2004 

Maret s d Juni 

2004 

I 



\:o. 
Nama dan Alamat 

Kontraktor 

20 C'\'. \luha Mukti 

21. C\' Gading :-.las 

22. C'V. Mawastika Barokah 

23. CV. Sima Sakti 

24. 

')' _), 

C'V. Wisnu Karya 

PI . Duta \\'ulyo 

(Developer : Pennn 

Perurnna~ 

C'abang Gresik) 

26. C'\'. Karya \ luda 

(Developer . Pemrn 

Perumnas 

C'abang Gres1k) 

Nama Proyek 

Pembang:unan Gedung 

Kantor Pelayanan PBB 

Surabaya II dan Ill 

Pernbangunan Sarana 

Pendidikan SD~ Ml Al 

Yluawanah 

Pembang:unan Sarana 

Pendidikan Gedung Ruang 

Kclas SD:-1 Kebobaran 

Pembangunan Sarana 

Pcudidikan Ruang Kelas 

SDI\ Ploso 

Pelayanan Kesehatan 

Gedung Puskesmas Pabean 

Rumah dan Prasarana 

Perumnas Driyorejo 

Run1ah Type RZ 100 

Pemmnas Driyorejo 

Sumber . Kontraktor ,1\.onsultan dan Developer 
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Lanjutan Tabel 3 2 

Peri ode 

Pelaksanaan Proyek 

yang ditinJau 

Juli s!d Oktober 

2003 

September s.'d 

Desember 

2003 

September sid 

Nopember 

2004 

September sid 

Nopember 

2004 

Juli sld September 

2004 

Agustus s d 

Oktober 2004 

Agustus !> d 

September 

2004 



1\ama dan Alamat 

Kontral..tor 

27. I PT Wijaya Kal)a 

28 CV DayaGuna 

~ama Proyek 

Pembangunan Gedung k-uliah 

dan poliklinik 

t.:K Petra Surabaya 

Pembangunan gedung 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Peri ode 

Pelaksanaan Proyek 

yang dirinjau 

Maret s'd April 

2003 

Januari sld Maret 

ASKES Dannahusada lndah 2004 

Surnber : Kontraktor.Konsultan dan Developer 

3.3.4 Teknik Penj\umpulan Oat'\ 

Tcknik pengumpulan data untuk penclitian ini yaitu dengan penf,'Umpulan data 

sekunder yang didapatkan dan sumber-sumber yang dituju.seperri yang tercantirn pada 

tabel 3. l.L'ntuk sumber data proyek diambil bukan secara acak, tapi didasarkan pada 

kctcrsedian data. C'ara bukan acak adalah suatu cara pemilihan clemen-elemen dari 

populasi unntk mcnjadt anggota sampel dirnana setiap elemen tidak mendapat 

kesempatan yang sama untuk dipihh. Menurut Supranto (2000). cara bukan acak lcbih 

bcrstfat sub) ektif dan samplmgnya disebut non-probability sampling. artinya senap 

elemen ridak mcmpun) a1 probabilitas yang sama untuk dipilih. Dalam hal ini dengan 

mehhat daftar nama konlraktor yang berdomisili di Surabaya dan sekitarn)a yang 

mengerjakan proyck bangunan gedung. 

3..4 Perhitungan perubahao 

3.4.1. Perubahan harga besi beton. kaca dan batu bata 

Pembahan harga material yang didapat dalam perhitungan adalah hasil dari 

pcrhitungan harga masing-masing material pada bulan yang ditinjau dibagi dengan 
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harga masing-masmg material pada bulan sebeltmmya, dibagi dengan harga masmg

masing material pada bulan sebelunmya, kemudian dikalikan 100%. Berikut ini adalah 

perumusannya : 

Keterangan · 

Pcrubahan ( n) = Xn - Xn-1 x 100% 

Xn-1 

Perubahan (n) - Pcrubahan harga masmg-masing material (dalarn persen) 

Xn Harga masing-masing material pada bulan ke-n (dalarn rupiah) 

Xu· I - Harga masing-masing material pada bulan ke n-l(dalam rupiah) 

3.4.2. Pcrubahao waktu pelaksanaan proyek 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek A yang didapat dalam perhittmgan adalah 

hasi l dari perhittUlgan deviasi pelaksanaan proyek A pada bttlan yang ditinjau dikurangi 

deviasi pelaksanaan proyck A bulan sebelunmya,lalu dibagi dengan pelaksanaan proyel-. 

A pada bulan sebclumnya. kemudian dikalikan 100%. Deviasi pelaksanaan proyek 

adalah kwnulatif rcalisasi pckcrjaan pelaksanaan proyek dil-.'Urangi kumulatif reucana 

pekcrjaan proyek.vang dapat dilihat pada lampirau b;urva S.Benl.:ut ini adalah 

perumusannya : 

Kcterangan · 

Perubahan ( n) = Xn - Xn-1 :t 100% 

Xn-1 

Perubaban (n) - Perubahan waktu pclaksanaan masing-masing proyek (dalarn persen) 

Xn - deviasi proyek A pad a bulan ke-n ( dalarn persen) 

Xn-1 - dcvtasi proyek A pada bulan ke n-1 ( dalam persen) 
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3.5 Analisa 

Dalam penelitiao tni data dianalisa dengan menggunakan scatter plot, dimana 

dicari hubungan aotara pcrubahan harga material besi beton, kaca dan batu bata dengan 

waJ..tu pelaksanaan proyek geduog di Suraba~a dan sekitamya. 

Data ) ang didapat adalah data harga perbulan yang berupa perubahan harga 

matenal best beton. kaca dan batu bata diolah dengan mencari perubahan harganya dari 

bulan ini dikurangi dengan harga bulan lalu kemudian dibagi harga bulan lalu dan 

:.etelah tru dikaliJ..an I 00° o. maka hasil dari perhirungan tersebut berupa peruballllll 

harga material pada bulan ini(dalam persen). 

Beg~tu pula untuk mencan pcrubahan waktu pelaksanaan proyek. Data yang 

didapat adalah data Kurva S berupa deviasi pelaksanaan proyck perbulan dari masing

masing proyek. Dari dcviasi pelaksanaan proyek bulw1 ini dan bulan sebelumnya maka 

akan dtdapatkan perubaban waktu pelaksanaan proyek pada bulan ini,yairu dengan cara 

devtasi proyek bulan ini dikunmgi dengan deviasi proyek bulan sebelumnya lalu 

kemudian dibagi dengan deviasi proyek pada bulan sebelumnya dan setelah itu 

dikalikan 100%, maka hastl dari pethirungao tersebut berupa pcrubahan waktu 

pelaksanaan proyck pada bulan ini(dalwn persen). 

Dari hast! pentbabao tcrsebut dihubungkan antara perubah1111 harga 

materia 1( dalam persen) dengan perubaban wakru pelaksanaan proyek( dalarn persen) 

pada saat yang swna. rnaka ak1111 menghas1lkan suatu titik. Dari beberapa proyek yang 

dianahsa aJ..an didapatkan banyak ritik yang dapat menggambarkan hubungan antara 

perubahan harga material dengan perubahan '~akru pelaksanaan proyek yang tenuans 

dalam diagram scatter plot 
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3.6 Bagan Alir 

Jatar bclakang 

perumusan masalah 

pengumpulan data 

harga lnrrva S 

best beton.kaca pelaksanaan 

dan batu bata proyek 

L 
pcngolahan data 

(analisa deskriptif 

dengan scatter plot) 

pembahasan 

kcsimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 DESKRIPSI RESPONDE!\" DAN PROYEK 

Berikut ini merupakan responden dari beberapa Kontraktor, Konsultan dan 

Developer yang mcnangani proyek konstruksi gedung di Surabaya dan sel.:itamya yang 

ditinjau dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabcl4 I 
I. Kontraktor : PT. Wijaya Perdana 

Sumber data : Bpk Jumono (PT. Wijaya Perdana) 
Proyek yang ditangani : 
a. Pcmbangunan ruang kelas Gedung Selapa, dua lantai tahap I, lokasi di 

Kodikal-Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Mei s/d Oktober 2003. Pada 
pelaksanaan pekerjaan proyek ini mengalami keterlambatan yang terus 
mcningkat tiap bulannya. Puncaknya pada bulan Agustus 2003 terjadi 
ketcrlambatan pelaksanaan proyek dengan deviasi hingga 35, 98% , namun 
pada bulan September 2003 terjadi pengurangao keterlambatan hingga 
55,092% dari bulan scbclumnya. Walaupun sempat mengalami 
keterlambatan, pelaksanaanya dapat dise\esaikan tepat wa!-'tu pada periode 
akhir proyek yaitu pada bulan Oktobcr 2003. 

b. Pcmbangunan Dcrmaga Sea Rider, lokasi di Pangarmatim-Surabaya. 
Dilaksanakan pada bulan Juli s/d Nopember 2003. Pekerjaan proyek ini 
pada penengahan awal Juli 2003 mengalami keterlambatan pekerjaan, 
namun pada akhir Juli 2003 mengalami kemajuan pekerjaan dengan deviasi 
7,617%. Setelah itu selalu mengalami kcterlambatan pekerjaan, 
keterlambatan pekerjaan dengan deviasi terbesar, sebesar 43,21% terjadi 
pada bulan Oktober 2003. 

c. Rehabilitasi Pos candi, lokasi di Armatim Ujung-Surabaya Dilaksanakan 
pada bulan Maret s/d Mei 2004.Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 
dengan dcviasi terbesar sebesar 58,564%.Proyek yang semula direncanakan 
selesai pada pertengahan bulan Mei 2004 mengalami keterlambatan, dan 
akhimya dapat diselesaikan I 00% pada akhir bulan Mei 2004. 

d. Pembangunan ruang kelas Gedung Selapa, dua lantai tahap II, lokasi di 
Bumimoro-Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Juni s/d Ol-1ober 2004. 
Proyek mengalnmi kemajuan pekerjaan sampai bulan Juli 2004, pada 
pertengahan Agustus 2004 produktititas pekerjaan semakin menurun. 

Sumber : Kontraktor,Konsultan dan Developer 
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2. Kon!Taktor : CV. Aven Jaya 
Lanjutan tabel 4 I 

Sumber Data : Bok. All:us Hari Wahvono (Konsultan oen~mwas) 
Proyek yang ditangani 
Pembangunan dan Revitalisasi SON Karang Pilang V, lokasi di Jalan Mastrip Gg. 
Merpati, Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Juni sld juli 2004.Proyek mengalami 
peningkatan produkifitas kerja tiap bulannya. Proyek yang direneanakan selesai 
pada bulan Agustus 2004 ini temyata Pada bulan Juli 2004 mempercepat pekerjaan 
dengan dcviasi 41 ,98%, schingga dapat selcsai pada bulan Juli 2004. 

3 Kontraktor : CV. Noorhartama Wisesa 
Sumber Data : Bok. Al!us Hari Wahvono (Konsultan oengawas} 
Proyek yang ditangani 
Pembangunan dan Revitalisasi SLTP Negeri 24, Jokasi di Jalan Basoka, Karang 
Pilang-Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Juni sld Juli 2004. Proyek mengalami 
keterlambatan pekerjaan pada pertcngahan bulan Juni 2004, namun dapat segera 
ditingkatknn produktifitasnya hingga 22,395% dan dapat selesai tepat pada 
waktunya. 

4. Kontraktor : CV. Tirta Kusurna 
Developer : PT. Cioutra Sllrya 
Proyek yang ditangani 

a. Raffies Garden Type Stamford, lokasi di Perumahan Raffies garden,kompleks 
Citra Raya kota Mandiri,Surabaya.Dilaksanakan pada bulan Januari s/d 
September 2004. Pada pelaksanaan pada bulan Januari s/d April 2004,proyek 
mengalami kemajuan pekerjaan. Namun pada bulan Mei 2004 terjadi 
pcnurunan pekerjaan dcngan perubahan sebesar 234,848% dari bulan 
sebelumnya. Walau scmpat mengalami peningkatan kemajuan kcrja pada 
bulan Juni 2004, namun bulan Juli 2004 mengalami penurunan produl1ifitas 
kerja lagi.Hingga pada bulan Agustus 2004 terjadi keterlambatan pekerjaan 
hingga 2,97%. 

b. Raffies Garden Type Sommer Set 2531288 L 12, lokasi di Perumahan Raffies 
garden,kompleks Citra Raya kota Mandiri,Surabaya.Dilaksanakan pada bulan 
Januari s/d September 2004.Pada awal pelaksanaannya mengalami kemajuan I 
pekerjaan sebesar 0,84%,setelah itu tiap bulannya lebih sering terjadi 
keterlambatan namun dalam skala van!! sangat kecil. 

5. Kontraktor : CV. Goldy Kiera Putra 
Sumber data : Kantor Proyek Pengembangan ITS,Surabaya 
Proyek yang ditangani 
Rehab gedung dan fasilitas gedung GOR ITS, lokasi eli kompleks kampus ITS, Jl. 
Sukolilo-Surabaya . Dilaksanakan pada buJan Juli - Oktober 2003.Proyek 
mengalnmi kemajuan pekerjaan tiap bulannya, namun pada bulan September 2003 
mengalami keterlambatan pekcrjaan dengan deviasi 2,942%. Walau sempat 
mcngalami ketcrlambatan, namun proyek tetap dapat diselesaikan tcpat pada 
waktunya yaitu pada bulan Oktober 2003 

Sumber : Kontraktor,Konsultan dan Developer 
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L. bl41 am utan ta e 
6. Kontraktor : CV. Bangun Karsa 

Sumber data : Kantor Proyek Pcngembangan ITS Surabaya 
Proyek yang ditangani 
Rehab Gedung dan fasilitas gedung T ITS, lokasi di kompleks karnpus ITS, 
JI.Sukolilo-Surabnya. Dilaksanakan pada bulan Juli- Agustus 2003. Proyek yang 
direncanakan selesai pada bulan September 2003 ini selalu mengalami kemajuan 
pekerjaan. Pada bulan Juli 2003 terjadi kemajuan pkerjaan dcngan deviasi 
32,119%, sehingga pada bulan Agustus 2003 proyek dapat diselesaikan I 00%. 

7. Kontraktor : PT. Prambanan D\\~paka 
Surnber data : Bpk Yonathan (PT. Prarnbanan D\vioaka) 
Proyek yang ditangani 
Park Avenue Regency-Broadway, Dian Istana - blok C3,2J & C3,22, Jokasi di 
Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 sld Juli 2004. Proyek ini pada 
awal pekerjaannya pada bulan Oktobcr mengalami kemajuan pekerjaan scbesar 
0,010%, namun sctclah itu mcngalami kctcrlarnbatan pekerjaan tiap bulannya. 
Keterlambatan terbcsar terjadi pada bulan April 2004 dengan deviasi sebcsar 
36,06%. 

8. Kontraktor : PT. Aryana Cakasana 
Sumber data : Kantor Provek Pcngcmbangan ITS Surabaya 
Proyck yang ditangnni 
Ruang kuliah dan mang doscn Lt. I (tahap 2) Teknik Lingkungan FTSP-ITS, 
Iokasi di kompleks karnpus ITS JJ. Sukolilo-Surabaya.Dilaksanakan pada bulan 
Jw1i sld Oktober 2002. Proyek bcdalan lancar dengan kemajuan pekcryaan yang 
meningkat secara pcrlahan hingga bulan Agustus 2002 dengan deviasi 3,435%, 
lalu menurun pcrlahan. Proyck dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

I 

9. Kontrak""tor : CV. Sumber Jau 
Sumberdata : Kantor Proyck Pengembangan ITS Surabava 
Proyek yang ditangam 
Rehabilitasi gedung dan fasiliras gedung U- lTS , Iokasi di kompleks kampus ITS 
Jl. Sukolilo Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2003.Proyek 
mengalami kemajuan pekerjaan sedikit demi sedikit sehinm,>a pada bulan A gust us 
2003 proyek dapat disclcsaikan J 00% 

I 

10. Kontrak""tor : PT. Wijaya Kusuma 
Surnber data : PT. Wijaya Kusurna 
Proyek yang ditangani 
SMU Petra I, lokasi di .fl. Bukit Darmo Boulevard,Graha Famili,Surabaya.Dilak-
sanakan pada bulan Februari 2003 s/d Januari 2004. Diawal pekeryaan mengalami 
kemajuan pckerjaan dengan dcviasi 0,457%. Pada bulan selanj utnya sampai 
mendckati bulan nkhir pekcrjaan mengalami keterlambatan pckerjaan,namun 
proyek dapat tetap diselesaikan tepat pada waktunya yaitu pada bulan Januari 
2004. 

Sumber: Kontraktor,Konsultan dan Developer 
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Lamutan tabel 4. 
I I. Kontraktor : PT. Nusa Raya Cipta 

Sumber data : Bpk. Diefta (PT. Nusa Rava C.iQ!ll} 
Proyek yang ditangani 
Pembangunan Hartono Elektronik,lokasi di Surabaya. Dilaksanakan pada bulan 
Januari s/d September 2004. Pekerjaan proyek dari awal pekerjaan sudah 
mengalami keterlambatan peke~aan.Puncak keterlambatan peke~aan te~adi pada 
bulan Agustus sebesar 25,502%.Proyek yang direncanakan selesai pada bulan 
Agustus 2004, ternyata pada bulan Agustus 2004 masih be~alan 80,28% 

12. Kontraktor : PT. Wijaya Karya 
Sumber Data : Bpk. YusuftPT. Wijaya Karya) 
Proyek yang ditangani 
a. Pembangunan Trade Center Mall, lokasi di Jl. Ngagel,surabaya. Dilaksanakan 

pada bulan September 2003 s/d September 2004.Proyek saat ini masih 
berjalnn, namun dalam penelitian ini ditinjau sampai pada bulan September 
2004 sajn. Pckerjaan proyek mengalami kemajuan yang tidak terlalu besar 
mulai awal pl!laksanaan snmpai pada bulan January 2004. Namun pada bulan 
bcrikutnya mcnurun hingga mengalami keterlambatan,puncak kctcrlambatan 
terjadi pada bulan Juli 2004 dcngan deviasi hingga 23,080%. 

b. Pembungunnn Gcdung ku liah dan Poliklinik Universitas Kristen Petra, lokasi 
di Siwalankcrto,Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Maret s/d September 
2003. Proyck mengalami kemajuan peke~jaan sctiap bulannya sampai dengan 
bulan April 2003.Pada bulan April mengalami kemajuan pekerjaan dcngan 
deviasi hingga 3,074%. 

13. Kon•ral.."ior : PT. Modem Surya Jaya 
Sumber data : PT. Modern Surva Java 
Proyek yang ditangani 
Renovasi gedung PT.(Persero )Asuransi Kesehatan Indonesia regional Ja\.\'ll Timur, 
lokasi di Jl. Raya Jemursari no.234 Surabaya.Dilaksanakan pada bulan Srptember 
2003 s/d Januari 2004.Proyek ini berjalan cukup lancar, hanya sedikit mengalami 
kemajuan dan juga keterlambatan pada bulan-bulan pelaksanaannya.keterlambatan 
terbesar terjadi pada bulan Januari 2004 dengan deviasi 0,350%. Dan kemajuan 
pekerjaan terbesar terjadi pada bulan Nopember 2003 dengan deviasi 0,090% 

14. Kontraktor : CV. Mulia Mul.."ti 
Sumber data : PT. Teiacipta Rckasarana(konsultan) 
Proyek yang dttangani 

Pembangunan Gcdung Kantor Pelayanan PBB Surabaya II dan JJI,Iokasi di Jl. 
Jagir Wonokromo ,Surabaya.Dilaksanakan pada bula11 Juli sld Oktober 2003. 
Setelah mengalnmi kemajuan pekerjaan dengan deviasi sebesar 1,979% pada awal 
pelaksanaan yaitu pada bulan Juli 2003, proyek mengalami pcnurunan pe-kerjaan. 
Pada bulan Olctobcr 2003 proyek dapat meningkatkan lagi produl..1ifitasnyn dengan 
deviasi proyck sebesar 2,802%. 

Sumber: Kontraktor,Konsultan dan Developer 
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Lanjutan tabcl 4.1 
I 15. Kontraktor : CV. Goding Mas I 

Sumbcr Data : PT. Te aci ta Rekasarana(konsultan) 
Proyck ) ang duangani 
Rchabthtasi gedung ruang kelas SON Ml AI Muawanah Minggir, lokasi di 
Ds.Mmggir Kccamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.Dilaksanakan pada bulan 
Septembt:r sld Dt:scmbcr 2004.Proyek mengalami k.eterlambatan pada pekerjaan 
awal yaitu pada bulan September 2004dcngan deviasi sebesar 1,714%,kemudian 
pada bulan bcrikutnya mengalami kemajuan yang cukup besar dengan deviasi 
proyek 11,245%. Walau sempat mcngalami kemajuan, proyek yang rencananya 
dapat drselesaikan pada pcrtengahan bulan Desember 2004 harus mundur lagi 

\-,--..,:l.;.:vaktu pcnyclcsa•annya. 
16 Kontraktor ::::=-7.C;:.:V;:;. !.?M7-a-w-a-st"'ik=-·a-B=-a-r-o7ka-:h- - --- - ---------1 

Sumber Data : PT. Tcjacipta Rekasarana(konsultan) 
Proyck yang ditangani 
Rehabilitasi gcdung ruang kclas SON Keboaran, lokasi di Ds. Keboaran 
Kecamatan Krian Kabupnten Sidoarjo. Dilak.sanakan pada bulan September sld 
Dcscmber 2004.proyck mcngalami kctcrlambatan pada bulanSeptember dan 
Nopcmber. Puda bulan Oktobcr proyck mengalami kemajuan pckerjaan dcngan 
dcviasi scbcsar 2,!67-.:,'Y<::,:•·--=-,....,..----------------~ 

17 Kontraktor : CV. Sima Sakti 
Sumber Data : PT. Tcjacipta Rckasurana(konsultan) 
Proyek. yang di tungani 
Rehabilitasi gcdung ruang kdus SDN Ploso 2, lokasi di Ds. Ploso Kecamatan 
Wonoayu Kabupatcn Sidoarjo. Dilaksanakan pada bulan September s/d Desember 
2004. Proyck umumnya m.:ngal::uni kcmajuan pekerjaan, kcmajuan terbesar terjadi 
pada bulan Oktobcr 2004 dengan dcviasi sebesar 9,695%. Kcmudian selanjutnya 
mengalam1 kctcrlumbatnn pckcdaan. 

18. I Kontraktor : CV. Wisnu Karya 
Sumber Data : PT. Tcjacipta Rekasarana(konsultan) 
Proyek yang dllangani 
Pembangunan Pclayanan kcschatan Rchabilitasi Pustu, Pabean, lokasi eli Ds. 
Pabcan Kecamatan Scdati Kabupatcn Sidoarjo.Dilaksanakan padsa bulan Juli s/d 
Oktober 2004. Proyck mengalami kcmajuan pekedaan pada bulan Agustus dengan 
deviasi sebcsar 4,304% Pada bulan Juli dan September 2004 proyek mengalami 
keterlambatan pckerjaan. 

19. Kontraktor : CV. Daya Guna 
Konsultan : Cv. Ti.r:.ga::...:::S!::at~u...:T~i~g;a::....._ _______________ ~ 
Proyek yang ditangani 
Renovusi gcdung PT. (Pcrsero) ASKES Indonesia, lokasi di 11. Raya 
Dhannahusada fndah No. 2, Surabaya. Dilaksanakan pada bulan Nopember 2003 
s/d Maret 2004.Proyck mengalami kctcrlambatan pekerjaan dari tiap bulannya. 
Pada bulan Desernbcr 2003 tcrjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi 
14,497%. Proyek yang direncanakan selesai pada bulan maret 2004 tidak. dapat 
tcrealisasi. £>ada bulan Maret 2004 provek masih berialan 86 310% 

Surnber: Kontraktor,Konsultan dan Developer 
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La' bl4 1 mutan ta e 
20. Developer : Perum Perumnas,cabang Gresik 

Sumber data : Bpk. Daniel (Perum Perumnas,cabang Gresik} 
Proyek yang ditangani 
a. Pekerjaan Pembangunan Rumah beserta Prasarananya, Iokasi di Kota baru 

Driyorejo Perum Perumnas, Gresik. Dilaksanakan pada bulan Agustus s/d 
Desember 2004. Proyek mengalami kemajuan pekerjaan, kemajuan pekerjaan 
terbesar terjadi pada bulan September 2004 dengan deviasi sebesar 42,219%. 

b. Pekcrjaan penyelesaian 2 unit rumah type MZ 100 dan pagar keliling, lokasi 
di Driyorejo Perum Perumnas, Gresik. Dilaksanakan pada bulan Agustus s/d 
September 2004. Proyek mengalami kemajuan pekerjaan tiap 
bulannya.Namun pada bulan September, kemajuan pekerjaannya berkurang 
55 310% dari bulan sebelumnya. 

21. Developer : Perum Pcrumnas,cabang Surabaya 
Sumberdata : Bpk. Pranyoto (Perum Perumnas cabang Surabaya} 
Proyek yang ditangani 
Pekerjaan pembangunan 71 unit rumah Rs. Sehat type 29 berikut prasarananya, 
lokasi di DLLAJ Medokan Semampir, Surabaya. Dilaksanakan pacta bulan Maret 
s/d April 2004. proyek mengalami keterlambatan pada bulan Maret 2004 dengan 
deviasi 3,519% dan pada bulan April 2004 juga mengalami keterlambatan dengan 
deviasi 6,432%. 

22. Kontraktor : PT. Pcmbangunan Perumahan 
Sumberdata : PT. Pembangunan Perumahan 
Proyek yang ditangani 
Pekerjaan pembangunan Gedung Kanwil Dirjen Pajak,lokasi di jalan Jagir , 
Surabaya.Dilaksanakan pacta bulan Juli s!d Desember 2004.Pada awal 
pelaksanaannya terjadi kemajuan pekerjaan sebesar 0,45%.pada bulan-bulan 
berikutnya selalu mengalami kenaikan kemajuan pekerjaan_ Pada bulan terakhir 
peninjauan proyek diketahui terjadi kemajuan pekerjaan sebesar 6,73% dari 
rencana pekeriaan oroyek. 

Sumber : Kontraktor,Konsultan dan Developer 

4.2 PENJELASAN VARIA BEL 

Variabel atau peubah adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah atau bcrbeda. 

Nilai karakterisrik suatu elemen merupakan nilai variabel, misalnya : harga 

(karakteristik harga suatu barang akan berubah-ubah menurut waktu atau berbeda-beda 

menurut tempat).Pada sub bab ini menjelaskan tentang variabel pada masing-masing 

titik yang mcnyusun grafik pada penelitian ini.Dari tabel 4.2 ini dapat dikctahui 

perubahan yang tcrjadi pada harga material besi beton,kaca dan batu bata, serta 
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pcrubahan waktu pelaksanaan masing-masing proyek yang terjadi. Bcrikut ini tabel 4.2 

beserta penjelasnnnya : 

Tabe14 2 
Waktu No. Perubaban harga(%) Deviasi ~bahan 

No. Nama Proyek btsi batu proyek waktu Proyek Proyek kaca 
("lo) orovek(%) bet on bata 

I Pembangunan Jun-04 I I 
dan Revitalisasi 

-1,83 0,74 2,.21 22,80 

SON Jul-04 1.2 0,00 
Karan~ Pilan~ V 

2.58 2,88 41,98 84,1 2 

Penjclasan (lihat No. Proyek) : 
(I. I) Pada saat pclaksanaan proyek ini tetjadi penurunan harga besi bcton sebesar 

1,83%, dimana harga besi bcton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18.166,00 per
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adnlah Rp.l7.833,00 per
batang,schingga terjadi penurunan hnrga. 

Kaca mengalami kcnaikan harga scbcsar 0,74%,dimana pada bulan Mei 
2004 harga kaca adalah Rp. 44.833,00 pcr-lembar dan harga pada bulan Juni 
2004 ndalah Rp. 45.166,00 per-lcmbar. 

Batu bat a juga mengalami kenaikan harga sebesar 2,21 %. terjadi pembahan 
harga pada bulan Mei 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pada bulan Mci 2004 
adalah Rp.22.666,00 per-I 00 biji.Sedangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mencapai Rp. 23.166,00 

Kenyataannya walaupun terjadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu 
bata, namun proyek mengalami kcmajuan pekeJjaan,realisasi pekeJjaan lebih 
cepat 22.80% dari rencana proyek. 

( 1.2) Harga besi be ton tidak mengalami perubahan,tctap sa rna seperti bulan 
lalu.Hargn bcsi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. I 7.833,00 pcr-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalamj perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Terjadi kenaikan harga pada kaea sebesar 2,58% • hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya pcrubahan harga yang teJjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 pcr-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar. 

Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebcsar 2,58%.Hal tersebut 
terbuk:ti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
sedangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juni 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
22,80% scdangkan pada bulan Juli 2004 meningkat menjadi 41,980%.Bcrar1i 
terjadi peningkntnn kemajuan pekerjaan sebesar 84,123% dari bulan Juni 2004 

Sumber : Pengolahan data 
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Lanjutan tabcl 4 2 
Waktu No Perubahan harga(%) Deviasi perubahan 

No. Nama Proyek besi batu proyek wak1u Proyek Proyek kaca 
bet on bat a (%) proyek(%) 

2 Pembangunan Jun·04 2 I 
dan Revitalisasi 

·1,83 0,14 2,21 22,40 

SLTP Negeri 24 Jul-04 2.2 0,00 2,58 2,88 13,77 -38.50 

Penjelasan {Jihat No. Proyek) : 
(2. 1) Pada saat pelaksanaan proyek ini terjadi penurunan harga besi beton sebesar 

1,83%, dimana harga besi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18.166,00 per· 
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp. l7.833,00 pcr
batang,schingga tcrjndi pcnurunnn harga. 

Kaca mengalami kenaiknn harga sebesar 0,74%,dirnana pada bulan Mei 
2004 harga kaca adalnh Rp. 44.833,00 pcr-lembar dan harga pada bulan Jlmi 
2004 adalah Rp. 45. J 66,00 per-lembar. 

Batu batnjugn rnengalami kenaikan harga sebesar 2,21%.tcrjadi perubahan 
hargn pada bulan Mci 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pada bulan Mei 2004 
adnlah Rp.22.666,00 per· I 00 biji.Scdangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mcncnpai Rp. 23.166,00 

Kenyatannnya walaupun tcrjadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu 
batn, narnun proyck mengalami kernajuan peketjaan,realisasi pcketjaan Jebih 
cepat 22,40% dari rencana proyek. 

(2.2) Harga besi beton tidak mengalami perubahan,tetap sama scperti bulan 
lalu.Harga besi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. I 7.833,00 per-Jembar 

Terjadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58% , hal tersebut dapat dilihat 
dnri adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya mcningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar. 

Harga Batu bata menb>alami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan J uni 2004 dan J uli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 pcr-100 biji, 
sedangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juni 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
22,40% sedangkan pada bulan Juli 2004 menurun menjadi J3,77%.Berarti 
terjadi penurunan kemajuan pekerjaan sebesar 38,50% dari bulan Juni 2004 

Sumber : Pcngolahan data 



No. 

3 

Nama Proyek 

Pembangunan 
Ruang Kelas 

Gedung Selapa 
Dua Lantai 
Tahap I, 
Surabaya 

Walccu 

Proyek 

May-03 

Jun-03 

Jul-03 

Aug-03 

Sep-03 

Oct-03 

No. 

Proyek 

3. I 

3 2 

3.3 

3 4 

3S 

3.6 
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Lanjutan tabel 4.2 
Perubahan harga{%) Deviasi 

proyek 
(%) 

besi 
bet on 
-1.66 

-I, 12 

0.71 

0,00 

-1 .41 

0,00 

kaca 

-0, 73 

0.00 

8.71 

batu 

bata 
-4,00 

0,00 

-3,02 

-13,28 

0,00 -23.06 

-0,39 0.00 -3S,98 

-3.78 0,00 -16,16 

0,00 0,00 -1,27 

Perubahan 
Waktu 

Provek(%) 

339,1S 

73,63 

S6,04 

-55,09 

-92,14 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(3.1) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,660% dari harga 

bulan April 2003. Harga besi beton pada bulan Apri l 2003 adalah Rp. 
14.500,00 per-batang,scdangkan pada bulan Mei 2003 harganya mencapai 
Rp.l4.100,00 pcr-bntang. 

Bcgitu juga dcngan hargn kaca juga mengalami penunman harga dengan 
0,73% . Hal tcrsebut dapat dilihnt dari harga kaca pada bulan April 2003 Rp. 
48.000,00 per-lembar,sedangkan pada bulan Mei 2003 s<:besar Rp. 47.650,00 
per-lembarnya. 

Harga batu bata juga mengalami penurunan barga.Pada bulan april 2003 
hnrga batu bata Rp. 250,00 per-bijinya, namun pada bulan Mei 2003 harganya 
turun menjadi 240,00 per-bijinya. Sehingga teljadi penurunan pada harga batu 
bata sebesar 4% 

Pada bulan Mei 2003 terjadi keterlambatan pekeJjaan pada proyek 
pembangunan ruang kelas gedung selapa 2 lantai(tahap I) sebesar 3,024% dari 
rencana pelaksanaan proyek. 

(3.2) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,12% dari harga 
bulan Mei 2003. Pada bulan Mei 2003 harga besi beton Rp. 14.260,00 per
batang.Sedangkan pada bulan Juni 2003 mengalami penurunan harga sehingga 
menjadi Rp. 14.100,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca tidak mengalami perubahan harga dari bulan 
sebelumnya.Harga kaca pada bulan Mei 2003 adalah 47.650,00 per-lembar 
scdangkan pada bulan Juni 2003 barganya tetap yaitu Rp. 47.650,00 per
lembamya. Jadi Persentase perubahan harga pada bulan Juni 2003 adalah 0%. 

batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Mei 
2003. Harga batu bata pada bulan Mei 2003 dan Juni 2003 adalah Rp. 240,00 
per-bijinya.Jadi pada bulan Juni persentase perubahan harganya adalah 0%. 

Sumber: Pengo laban data 
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Lan'utan tabel4.2 

Proyek mengalnmi keterlambatan pckcrjaan 13,28% dari rencana 
pelaksanaan proyek, bcrarti pada bulan Juni 2003 keterlambatan meningkat 
339,153% dari bulan Mei 2003. 

(3.3) Harga bcsi beton mengalami kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga 
bulan Juni 2003. harga besi beton pada bulan Juni adalah Rp.l4.100,00 per
batang, scdangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menJadi 
Rp. I4.200,00.Dcrarti terjadi kcnaikan harga besi beton. 

Untuk harga kaca mengalami kcnaikan scbesar 8,710%.Harga kaca pada 
bulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
harganya adalah Rp. 51.800,00 pcr-lembar. 

Harga batu bata tidak mcngalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bijinya.Jadi pcrsentase perubahan harga batu bata pada bulan Juli 2003 adalah 
0%. 

Proyek mengalami keterlambatan pekeijaan pada bulan Juli 2003 sebesar 
23,058% dari rcncana pelaksanaan proyek, berarti keterlambatan meningkat 
73,630% dari bulan Juni 2003 

(3.4) Harga kaca mengalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 pcr
lembarnya scdnngkan pada bulan Agustus harganya mengalami pcnurunan 
menjadi Rp. 51 .600,00 perlembarnya. 

Untuk harga besi bcton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 per-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak 
mengalami perubahan,masih sama yaiw sebcsar Rp. 14.200,00 per
batangnya.Sehingga persentase perubahan harganya pada bulan Agustus adalah 
0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sam a dcngan harga bulan 
Juli 2003. pada bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak teijadi pcrubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 per-bijinya. Pcrscntase pcrubahan harga batu bata pada bulan Agustus 
2003 adalah 0%. 

Pada bulan Agusws 2003 proyck mengalami keterlambatan pekerjaan 
35,980% dari rencana pelaksanaan proyek, berarti keterlambatan meningkat 
56,041% dari bulan Juli 2003. 

(3.5) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 
bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 teijadi pcnurunan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3, 780%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembarn ~ada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-Jcmbarn)''-'=a"-. _ 

Sumber : Pengolahan data 
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Lanjutan tabel 4 2 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mcngalami kcterlambatan pekerjaan 16,158% dari rencana 
pelaksanaan proyek, berarti keterlambatan berkurang 55,092% dari bulan 
Agustus 2003 

(3.6) Harga besi beton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per-
batangnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 14.000,00. Bcrarti perscntase perubahan harga besi beton pada bulan 
oktobcr adalnh 0%. 

No. 

4 

Hnrga knca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembnrnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 49.650,00. Berarti persentase perubahan harga .kaca pada bulan 
Oktober adalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Ql..:tober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar Rp. 
240,00. Berarti persentasc perubahan harga batu bata pada bulan Oktobcr adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyck mengalami keterlambatan pekerjaan 1,270% dari rencana 
pelaksanaan proyek, berarti keterlambatan berkurang 92,140% dari bulan 
September 2003. 

Waktu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek besi batu proyek Walctu Proyek Proyek kaca 

bet on bat a (%) Provek(%) 
Pembangunan Jul-03 4.1 0,71 8,71 0.00 7,62 

Dermaga 
Sea Rider Aug-03 4.2 o.oo 
Surabaya 

-0.39 0,00 -3,33 -143,72 

Sep-03 4.3 -1,41 -3,78 0,00 -29,90 797,90 

Oct-03 4.4 0,00 0,00 0,00 -43,21 44,52 

Nov-03 4.5 1,43 -2,52 0,00 -1.97 -95.44 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(4.1) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga 

bulan Juni 2003. harga besi beton pada bulan Juni adalah Rp.l4. 100,00 per
batang, scdangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp.l4.200,00.Berarti tcrjadi kenaikan harga besi bcton. 

Sumber : Pengolahan data 
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Untuk hnrga knca juga mengalami kenaikan sebesar 8,710%.Harga kaca 
p~da bulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Jul i 2003 
harganya adalah Rp. 51 .800,00 pcr-lembar. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bij inya.Jadi perubahan harga batu bata pada bulan Juli 2003 adalah 0%. 

Proyek mengalami kemajuan pekerjaan pada bulan Juli 2003 sebesar 
7,62% dari rcncana pelaksanaan proyek. 

(4.2) Harga kaca mengalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 pcr
lembamya sedangkan pada bulan Agustus harganya mengalami penurunan 
menjadi Rp. 51.600,00 perlembarnya. 

Untuk harga besi be ton pada bulan J uli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 pcr-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak 
mengalami pcrubahan,masih sama yaitu sebesar Rp. 14.200,00 pcr
batangnya.Schinggn perscntase perubahan harganya pada bulan Agustus ndalah 
0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sa rna dengan harga bulan 
Ju li 2003. pada bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak terjadi perubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 per-bijinya. Perubahan harga batu bata pada bulan Agustus 2003 adalah 
0%. 

Pada bulan Agustus 2003 proyek mengalami keterlambatan pekeJjaan 
3,33% dari rencana pelaksanaan proyek, berarti terjadi pcnurunan kemajuan 
sebesar 143,72% dari bulan Juli 2003. 

(4.3) Harga besi bcton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 
bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 terjadi penurunan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3,780%.Penurunan 
terjadi karcna harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembarnya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mcngalami keterlambatan pekerjaan 29,90% dari rencana 
pelaksanaan proyek, berarti teJjadi peningkatan keterlambatan sebesar 797,90% 
dari bulan Agustus 2003 

Sumber : Pcngolahnn data 
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(4.4) Harga besi bcton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per-

batangnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
scbesar Rp. 14.000,00. Berarti perubahan harga besi beton pada bulan oktober 
adalah 0%. 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembamya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
seoesar Rp. 49.650,00. Berarti perubahan harga kaca pada bulan Oktober adalah I 
0%. 

JJarga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 pcr-bijinya 
scdangkan pnda bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebcsar Rp. 
240,00. Bcrarti perscntase perubahan harga batu bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga buJan September 2003. 

Proyek mcngalami kcterlambatan pekeljaan 43,21% dari rencana 
pelaksanaan proyek, berarti keterlambatan scmakin meningkat sebesar 44.52% 
dari bulan September 2003 

( 4.5) Harga bcsi bcton mcngalami kenaikan harga sebesar 1,43% dari harga bulan 
Oktobcr 2003.Pada bulan Oktobcr 2003 harga bcsi beton mencapai Rp. 
14.000,00 pcr-batnngnya,namun pada bulan Nopcmber 2003 terjndi kenaikan 
harga sehingga mcnjadi Rp. 14.200,00 per-batangnya. 

No. 

5 

Untuk harga kaca juga mengalami pcnurunan sebesar 2,52%.Penurunan 
terjadi karcna harga kaca pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 pcr
lcmbarnya,pndn bulan Nopember 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 pcr-lcmbarnya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Oktober 2003. Pada bulan OJ...1ober harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Nopember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyck mengalami keterlambatan pckerjaan I ,97% dari rencana pelak
sanaan proyek, berani terjadi penurunan keterlambatan sebesar 95,44% dari 
bulan Oktober 2003 

Waktu No. 
Nama Proyek 

Proyek Proyek 

Rehabilitasi Mar-04 5.1 
Pos Candi 
Surabaya Apr-04 5.2 

Perubahan harga(%) 
besi 

kaca batu 
bet on bara 
8,41 .C,37 0,00 

1,72 1,87 2.19 

Deviasi 
proyek 

(%) 
-17,66 

-58,56 

Perubahan 
Wakru 

Provek(%) 

23!,54 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(5.1) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 

bulan Pebmari 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l7.833,00 per-batangnya,namun pada buJan Maret 2004 terjadi kenaikan J.. 
harga sehingga menjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. ..--- "\ ---- ~ · ·""'"' Sumber: Pengolaban data "'L"' <><-""~"~;~~0\.oO' 
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Untuk harga kaca juga mengalami penurunan scbcsar 0,37%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Pebruari 2004 Rp: 44.833,00 per
lembarnya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembarnya 

Harga batu bata tidak mengalami perubaha~ sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulan Pcbruari harga batu bata Rp.22.833,00 per-100 
bijinya sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sama yaitu 
Rp.22.833,00 pcr-100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 17,66% dari rencana pelak
sanaan proyek. 

(5.2) Harga besi beton pada bulan April2004 mengalami kenaikan sebesar 1,72% 
dari bulan Maret 2004.Hal tcrsebut terbukti dengan adanya perubahan harga 
yang lcrjadi,pada bulan Maret 2004 harga besi bcton mencapai Rp.l9.333,00 
pcr-batangnya.Namun pada bulan April 2004 meningkat mcnjadi Rp.l9.666,00 
pcr-batangnyo. 

Ko. 

6 

1-larga kaca pnda bulan ini mengalami kenaikan sebesar 1,72% dari bulan 
Maret 2004.Kenaikan tersebut dapat dije laskan dengan adanya pcrubahan harga 
yang' tcrjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mencapai Rp.44.666,00 per
lembarnya.Scdangkan pada bulan April 2004 harganya menjad.i Rp.45.500,00 
per-lembarnya. 

Pcrubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,19%.Perubahan 
tersebut dikctahui dari perubahan harga yang tcrjadi,yaitu pada bulan Maret 
2004 harganya ndalah 22.833,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan April 
2004 hnrganya naik mcnjadi Rp.23.333,00 per-t 00 bijinya. 

Pada proyck terjadi keterlambatan pckcrjaan dengan deviasi sebesar 
58,56%,schingga terjadi peningkatan keterlambatan sebesar 231,54% dari bulan 
Maret 2004. 

Waktu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Kama Proyek besi batu proyek Waktu Proyek Proyek kaea 

(%) Proyek(%) bet on bata 
Pembangunan Jun-04 6.1 -1 ,83 0.74 2.21 5,01 
Ruang Kelas 

Gedung Sela~ Jul-04 6.2 0,00 
Oua Lantai 

2,58 2,88 2,17 -56,65 

Tahap 11, Aug-04 6.3 4,67 
Surabaya 

0,00 0.00 - 12,18 -661,52 

Sumber: Pengolahan data 
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Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(6.1) Pada saat pelaksanaan proyek ini teijadi penurunan harga besi beton sebesar 

1,83%, dimana harga besi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18.166,00 per
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp.17.833,00 per-batang,sehingga 
teijadi penurunan harga. 

Kaca mengalami kenaikan harga sebesar 0,74%,dirnana pada bulan Me1 
2004 harga kaca adalah Rp. 44.833,00 pcr-lembar dan harga pada bulan Juni 
2004 adalah Rp. 45.166,00 per-lembar. 

Baru bata juga mcngalami kenaikan harga sebesar 2,21 %.terjadi pcrubahan 
harga pada bulan Mei 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pada bulan Mei 2004 
adalah Rp.22.666,00 per-100 biji.Sedangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mcncapai Rp. 23.166,00 

Kenyataannya walaupun terjadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu 
bata, namun proyck mengalnmi kemajuan pekerjaan,realisasi pekerjaan lebih 
cepat 5,01% dari rcncana proyek. 

(6.2) Harga besi beton tidak mcngalami perubahan,tetap sama seperti bulan 
lalu.Harga bcsi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 pcr-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. I 7.833,00 per-Jembar 

Tcrjadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58% , hal tersebut dapat di lihat 
dari adnnya perubahan harga yang terjadi pnda bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya mcningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar. 

Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
sedangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pad a bulan Juni 2004 tcrjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 5,0 I% 
sedangkan pada bulan Juli 2004 menjadi 2, I 7%.Berarti terjadi penurunan 
kemajuan pekerjaan sebesar 56,65% dari bulan Juni 2004. 

(6.3) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rcndah yaitu 
Rp. l7.833,00 pcr-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yaitu scbesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Begitupula dengan perubahan harga pada material batu bata,yaitu 
O%.Dimana tidak terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama yai tu 
sebcsar R .23.833 00 er-1 00 bi' in a. 

Sumber : Pengolahan data 
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Pada bulan A!,>ustus 2004 terjadi keterlambatan sebesar 12,18% pada 
pekerjaan pembangunan ruang kelas gedung selapa 2 lantai (tahap 2).Sehingga 
teljadi penurunan kemaj uan proyek yang san gat besar yaitu 661,52% dari bulan 
sebelumnya. 

No. Nama Proyek 

7 Raffles Garden 
Type Stamford 

Surabaya 

Waktu 

Proyek 

Jan-04 

Feb-04 

Mar-04 

Apr-04 

May-04 

Jun-04 

Ju1-04 

Aug-04 

l'o. 

Proyek 

7.1 

72 

7 3 

7.4 

7.5 

76 

7.7 

78 

Perubahan harga(%) Deviasi 
~:---:---T-----"T-:'-:--l 

besi batu proyek 
kaca 

beton bata (%) 

21.31 -6,40 9,54 

0,00 0.00 0,00 14,06 

8.41 -0.37 0,00 11 ,68 

1,72 1,87 2.19 1,98 

-7.63 - 1,47 -2,86 -2,67 

-1.83 0,74 2,21 0,3 1 

0,00 2.58 2,88 -0,41 

4,67 0,00 0,00 -2,97 

Perubahan 
Waktu 

Provek("4l_ 

47,38 

-16,93 

-83,05 

-234,85 

-111,61 

-232,26 

624,39 

Pcnjelasan (lihat No. Proyek) : 
(7.1) Harga besi bet on mengalami kenaikan harga sebesar 2 I ,3 1 o/o dari harga 

bulan Desember 2003.Pada bulan Descmber 2003 harga besi beton mencapai 
Rp. 14.700,00 per-batangnya,namun pada bulan Januari 2004 teljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca mengalami penurunan sebcsar 6,40o/o.Penurunan teljadi 
karena harga kaca pada bulan Desember 2003 Rp. 47.900,00 per
lembamya,pada bulan Januari 2004 menjadi Rp. 44.833,00 per-lembamya. 

Pada pelaksanaan proyek teljadi kcmajuan proyek sebesar 9,54% dari 
rencana proyek. 

(7.2) Pada bulan Pebruari 2004 tidak teljadi perubahan harga pada material 
besi bcton,kaca dan batu bata.Harga bcsi beton pada bulan Januari dan 
Pebruari 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-batan&'Tiya.Jadi perubahan yang terjadi 
pada harga material besi beton adalah Oo/o 

Sumber : Pengolahan data 
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Untuk harga kaca perubahan harganya adalah O%.Dapat dilihat dari harga 
marterial kaca pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama yaitu sebesar 
Rp.44.833,00 per-lcmbamya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga marterial bata pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang 
sam a yaitu scbcsar Rp.22.833,00 per-1 00 bijinya 

Proyck mengalami kemajuan pekerjaan pada bulan Pebruari sebesar 
14,06% dari rcncana proyck,berarti tcrjadi peningkatan kemajuan proyek 
sebesar 47,38% dari bulan sebelumnya. 

(7.3) Harga besi bcton mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 
bulan Pebnmri 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi bcton mencapai 
Rp.l7.833,00 pcr-batnngnyn,namun pada bulan Maret 2004 terjadi kenaikan 
harga sehingga mcnjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mcngalami pent!runan sebesar 0,37%.Penurunan 
terjadi karcna harga kaca pada bulan Pebruari 2004 Rp. 44.833,00 per
lembarnya,padn bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lcmbarnya. 

Hnrga batu batn tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulnn J>cbruari harga batu bata Rp.22.833,00 pcr-100 bijinya 
scdangkan pnda bulan Maret 2004 harganya tctap sama yaitu Rp.22.833,00 pcr-
1 00 bijinya. 

Proyek mcngalami kemajuan pekerjaan I I ,68% dari rencana pelaksanaan 
proyek,bcrarti terjad.i penurunan kemajuan proyek sebesar 16,93% dari bulan 
sebclumnya. 

(7.4) Harga besi beton pada bulan April2004 mengalami kenaikan sebesar 1,72% 
dari bulan Maret 2004.Hal tcrsebut terbukti dengan adanya pcrubahan harga 
yang terjadi,pada bulan Maret 2004 harga besi beton mencapai Rp. l9.333,00 
pcr-batangnya.Narnun pada bulan April 2004 meningkat menjadi Rp.l9.666,00 
per-batangnya. 

Harga kaca pada bulan ini mengalami kenaikan sebesar I ,72% dari bulan 
Maret 2004.Kenaikan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perubahan harga 
yang terjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mencapai Rp.44.666,00 per
lembamya.Sedangkan pada bulan April 2004 harganya menjadi Rp.45.500,00 
per-lembamya. 

Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2, 19%.Perubahan 
tersebut diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan Maret 2004 
harganya adalah 22.833,00 per-1 00 bijinya.Sedangkan pada bulan April 2004 
harganya naik menjadi Rp.23.333,00 per-100 bijinya. 

Pada proyek terjadi kemajuan pekerjaan dengan deviasi sebesar 
1,98%,sehingga teljadi penurunan kemajuan proyek sebesar 83,05% dari bulan I 
Maret 2004. . 

Sumber: Pengolahan data 
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(7.5) Pada bulan Mei 2004 terjadi penurunan harga pada material besi 
beton,kaca dan batu bata.Harga besi beton rnengalarni penurunan hingga 
7,63%.Dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan harga dari Rp.l9.666,00 per
batangnya padn bulan April 2004 menjadi Rp.l8.166,00 per-batangnya pada 
bulan Mei 2004. 

Hnrga knca berubah dari Rp. 45.500,00 per-lernbar pada bulan April 2004 
mcnjadi Rp.44.833,00 per-lernbamya pada bulan Mei 2004.Sehingga terjadi 
penunman harga kaca sebesar 1,47% dari bulan sebelumnya. 

Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,86%.Perubahan 
terscbut diketnhui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan April 2004 
harganya adalah 23.333,00 per- t 00 bijinya.Sedangkan pada bulan Mei 2004 
harganya turun rnenjadi Rp.22.666,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalarni keterlarnbatan peketjaan sebesar 2,67% dari rencana 
pekcrjaannya. Bernrti pad a bulan Mei 2004 terjadi penurunan kernajuan proyek 
yang cukup bcsar yaitu 234,85% dari bulan April 2004. 

(7.6) Pada saat pclaksanaan proyek ini terjadi penurunan harga besi beton scbesar 
1 ,83%, dimana harga besi bcton pad a bulan Mei 2004 adalah Rp. 18. L66,00 pcr
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp. l7.833,00 per-batang,sehingga 
tcrjadi pcnurunan harga. 

Kaca mcngalami kenaikan harga scbesar 0,74%,dimana pada bulan Mei 
2004 harga knca adalnh Rp. 44.833,00 per-lembar dan harga pada bulan Juni 
2004 adalah Rp. 45. 166,00 per-lernbar. 

Batu bata juga mengalarni kenaikan harga scbcsar 2,2 1%.tcrjadi perubahan 
harga pada bulan Mci 2004 dan Juni 2004. !larga batu bata pada bulan Mei 2004 
adalah Rp.22.666,00 per-100 biji.Scdangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mencapai Rp. 23.166,00 

Kenyataannya walaupun terjadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu 
bata, namun proyek mengalarni kemajuan peketjaan,rcalisasi pekerjaan lebih 
cepat 0,31% dari rencana proyek.berarti terjadi penurunan keterlambatan sebesar 
111,61% dari bulan Mei 2004. 

(7.7) Harga besi beton tidak rnengalami perubahan,tetap sarna seperti bulan 
lalu.Harga besi beton pada bulan )uni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lernbar 
scdangkan pada bulan Juli 2004 tidak rnengalarni perubahan,harga tetap sarna 
yaitu sebcsar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Terjadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58% , hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lcmbar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya rneningkat rncnjadi Rp. 46.333,00 per
lembar. 

Surnbcr : Pcngolnhnn data 
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Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. Pada 
bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, sedangkan 
harga pad a bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-I 00 biji. 

Pada bulan Juni 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 0,31% 
sedangkan pada bulan Juli 2004 terjadi keterlambatan proyek sebesar 
0,41 %.Berarti terjadi penurunan kemajuan pekerjaan sebesar 232,26% dari bulan 
Juni2004 

(7.8) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan JuJi 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp.l7.833,00 per-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material bcsi 
beton sehesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

No. 

8. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lcmbamya. 

Bcgitupula dcngan pcrubahan harga pada material batu bata,yaitu 
O%.Dimana tidnk terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama yaitu 
scbcsar Rp.23.833,00 per-! 00 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2004 terjadi keterlambatan sebesar 2,97% pada 
pekerjaan.Sehingga terjadi peningkatan keterlambatan proyek yang sangat besar 
yaitu 624,39% dari bulan sebelwnnya. 

Waktu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyck besi batu proyek Waktu Proyek kaca 
(%) Proyek(%) bet on bata 

Rehab Gedung dan Jul-03 8 I 0,71 8,71 0,00 4,32 
Fasilitas Gcdung 

GORITS Aug-03 8.2 0,00 -0,39 0,00 0,33 -92,32 

Sep-03 83 -1.41 -3,78 0,00 -2,94 -986,14 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(8.1) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga bulan 

Juni 2003. harga besi be10n pada bulan Juni adalah Rp.l4.100,00 per-batang, 
sedangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp.I4.200,00.Berarti terjadi kenaikan harga besi beton. 

Sumber : Pengolahan data 

I 
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Untuk hargn kaca juga mengalami kenaikan sebesar 8,710%.Harga kaca 
pada bulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
harganya adalah Rp. 51.800,00 per-lembar. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bijinya.Jadi persentase perubahan harga batu bata pada bulan Juli 2003 adalah 
0%. 

Proyek mengalami kemajuan pekerjaan pada bulan Juli 2003 sebesar 
4,32% dari rcncana pelaksanaan proyek. 

(8.2) Harga kaca mcngalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 per
lembarnya sedangkan pada bulan Agustus harganya mengalami penurunan 
menjadi Rp. 51.600,00 perlembarnya. 

Untuk harga besi beton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 pcr-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak 
mengalami pcrubnhan,masih samn yaitu sebesar Rp. 14.200,00 per
batangnya.Schingga persentase perubahan harganya pada bulan Agustus adalah 
0%. 

I-Iarga batu bata juga tidak mengnlami perubahan, sama dengan harga bulan 
Juli 2003. pada bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak tcrjadi perubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 per-bijinya. Persentase perubahan harga batu bata pada bulan Agustus 
2003 adalah 0%. 

Pada bulan Agustus 2003 proyek mengalami kemajuan pekerjaan 0,33% 
dari rencana pelaksanaan proyek, bcrarti tcrjadi penurunan kemajuan sebesar 
92,32% dari bulan Juli 2003. 

(8.3) Harga besi bcton mcngalami penurunan hargn sebcsar 1,410% dari harga 
bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi bcton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya.namun pada bulan September 2003 terjadi penurunan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3,780%.Penurunan 
terjadi knrena hargn kacn pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
Iembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-lembarnya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Sumber : Pengolahan data 
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Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 2,94% dari rencana pelaksanaan 
proyek, berarti te~adi penurunan kemajuan proyek. sebesar 986,14% dari bulan 
Agustus 2003 

Waktu :-lo. Ptrubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
:-lama Proyek besi baru proyek Waktu l'royek Proytk kaea 

bet on bat a (%) P~k(o/.!l_ 
Rehab Gedung dan Jul-03 9.1 0,71 8,71 0,00 32,12 
Fasilitas Gedung T 

ITS Aug-03 92 0,00 · 0,39 0,00 5,56 -82,68 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(9.1) Harga bcsi bcton mengalami kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga bulan 

Juni 2003. harga besi bcton pada bulan Juni ndalah Rp.l4.1 00,00 per-batang, 
sedangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp.l4.200,00.Bernrti terjadi kenaikan harga besi beton. 

Untuk harga kaca mcngalami kenaikan sebesar 8,710%.Harga kaca pada 
bulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
harganya adalah Rp. 51.800,00 per-lembar. 

Hnrga batu bnta tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bijinya.Jadi persentase perubahan harga b?ltu bata pada bulan Juli 2003 adalah 0%. 

Proyek mengalami kemajuan pckerjaan pada bulan Juli 2003 sebesar 
32,12% dari rencana pelaksanaan proyek, berarti keter1ambatan meningkat 
73,630% dari bulan Juni 2003. 

(9.2) Harga kaca mengalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 per
Jemramya sedangkan pada bulan Agustus harganya mengalami penurunan 
menjadi Rp. 51 .600,00 perlembamya. 

Untuk harga besi beton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 14.200,00 
per-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak mengalami 
perubahan,mas1h sama yaitu sebesar Rp. 14.200,00 per-batangnya.Sehingga 
persentase perubahan harganya pada bulan Agustus adalah 0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Juli 2003. pada bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak terjadi perubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 pcr-bij inya. Perscntase pcrubahan harga batu bata pada bulan Agustus 
2003 adalah 0%. 

Pada bulan Agustus 2003 proyek mengalami kemajuan pekerjaan 5,56% dari 
rencana pelaksanaan proyek, berarti kemajuan pekerjaan menurun sebesar 82,68% 
dari bulan Juli 2003 

Sumber . Pengolahan data 
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Nama Proyek 

Park Avenue 
Regency 

Dian lstana 

Waktu 

Proyek 

Oct-03 

Nov-03 

Dec-03 

Jan..Q4 

Feb-04 

Mar-04 

Apr-04 

May-04 
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LanJutan tabel 4 2 
No. t---,.:.P.:.eru..:.br:a..:.ba.:.n.:.h"tar-"'ga'-:("'%"-) ----1 Deviasi Perubahan 

besi t>atu proyek Waktu kaca 
beton bata · (%) Pro1•ek(%) 

Proyek 

10.1 0,00 0.00 0,00 0,01 

10.2 1,43 -2,52 0,00 -1 ,31 -13200,00 

10.3 3,52 ·1 ,03 0,00 -7,61 480,92 

104 21,31 -6,40 ·16,40 115,5 I 

10.5 0.00 0,00 0,00 -23,80 45,12 

10.6 8,41 -0,37 0,00 -29.28 23,03 

10.7 1,72 1,87 2.19 ·36,06 23, 16 

10.8 -7.63 ·1,47 ·2.86 -29.30 · 18,75 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(10. 1) Harga besi bcton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per-

batangnya sedangkan pada bulan Oktobcr 2003 harganya juga sama yaitu 
sebcsar Rp. 14.000,00. Berarti persentase perubahan harga bcsi beton pada bulan 
oktober adalah 0%. 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembamya sedangkan pada bulan OJ.:tober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebcsar Rp. 49.650,00. Berarti persentase pentbahan harga kaca pada bulan 
Oktobcr ndalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yairu sebesar Rp. 
240,00. Berani persentase perubahan harga ba1u bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Rcalisasinya proyek mcngalami kemajuan pekerjaan 0,01% dari rcncana 
pelaksanaan proyek. 

(10.2) Harga besi beton mengalami kcnaikan harga sebesar 1,43% dari harga 
bulan Oktober 2003.Pada bulan Oktobcr 2003 harga bcsi beton mencapai Rp. 
14.000,00 per-batangnya,namun pada bulan Nopember 2003 terjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.200,00 per-batan!,'llya 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 2,52%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 per
lembarnya, sedangkan pada bulan Nopcmber 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 
per-lcmbamya. 

Sumber: Pcngolnhan do ta 
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Harga batu bata tidak menga1ami perubahan., sama dengan harga bulan 
Oktober 2003. Pada bulan Oktobcr harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Nopembcr 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 1,31% dari rencana pelak
sanaan proyek, bcrani terjadi penurunan kemajuan yang sangat bcsar yaitu 
sebcsar 13.200% dari bulan Oktober 2003 

(10.3) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebcsar 3,52% dari harga bulan 
Nopember 2003.Pada bulan Nopember 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batanl,'Tlya,namun pada bulan Desembcr 2003 terjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.700,00 per-batan!,'Tlya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebcsar 1,03%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Nopembcr 2003 Rp. 48.400,00 per
lembamya,pada bulan Dcsember 2003 menjadi Rp. 47.900,00 per-lembamya. 

Barga batu bata tidak rnengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Nopember 2003. Pada bulan Nopember harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pnda bulan Desernber 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami kcterlambatan pekerjaan 7,61% dari rencana pclak
sanaan proyek, berarti terjadi peningkatan keterlambatan yang cukup besar yaitu 
scbesar 480,92% dari bulan Nopember 2003 . 

(10.4) Harga besi beton mengalami kcnaikan harga sebesar 21,31% dari harga 
bulan Desembcr 2003.Pada bulan Desernber 2003 harga besi bcton mencapai 
Rp.14.700,00 per-batnngnya,namun pada bulan Januari 2004 tcrjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca mengalami pcnurunan sebcsar 6,40%.Penurunan tcrjadi 
knrena harga kaca pada bulan Desember 2003 Rp. 47.900,00 per-lembamya,pada 
bulan Januari 2004 mcnjndi Rp. 44.833,00 per-lembamya. 

Pada pclaksanaan proyek terjadi keterlambatan pckerjaan proyek sebesar 
16,40% dari rcncana proyek. Jadi pada bulan Januari 2004 tetjadi pcningkatan 
keterlambatan dari bulan sebelumnya sebesar 115,51% 

(10.5) Pada bulan Pebruari 2004 tidak terjadi pcrubahan harga pada material best 
beton,kaca dan batu bata. Harga besi bet on pada bulan Januari dan Pebruari 2004 
adalah Rp.17.833,00 pcr-batangnya.Jadi perubahan yang tcrjadi pada harga 
material besi beton adalah 0% 

Untuk harga kaca perubahan harganya adalah O%.Dapat dilihat dari harga 
material kaca pada bulan Januari dan Pebmari 2004 yang sama yaitu sebesar 
Rp.44.833,00 per-lernbamya. 

Bcgitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama 
aitu scbcsar R .22.833 00 er-100 bi' inva 

Surnber : Pengolahan data 
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Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan pada bulan Pebruari sebesar 

23,80% dari rencana proyek,berarti terjadi peningkatan keterlambatan 
pelaksanaan proyek sebesar 45,12% dari bulan sebelumnya. 

(10.6) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 
bulan Pebruari 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.I7.833,00 per-batangnya.namun pada bulan Maret 2004 terjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 0,37%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Pebruari 2004 Rp. 44.833,00 per
lembamya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulan Pcbrunri harga batu bata Rp.22.833,00 per-100 bijinya 
sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sama yaitu Rp.22.833,00 per-
100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 29,28% dari rencana 
pelaksanaan proyek,berarti teJjadi pcningkatan keterlambatan proyek sebcsar 
23,03% dari bulan scbelumnya. 

(I 0. 7) Harga besi beton pada bulan Apri l 2004 mengalami kenaikan sebesar 
1,72% dari bulan Maret 2004.1-Ia l tcrsebut terbukti dengan adanya pcrubahan 
harga yang tcrjadi,pada bulan Maret 2004 harga besi beton mencapai 
Rp.I9.333,00 per-batangnya.Namun pada bulan April 2004 mcningkat menjadi 
Rp.l9.666,00 per-batangnya. 

Harga kaca pada bulan ini mengalami kenaikan sebesar I ,72% dari bulan 
Maret 2004.Kcnaikan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya pcrubahan harga 
yang tcrjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mcncapai Rp.44.666,00 pcr
lembamya.Sedangkan pada bulan April 2004 harganya menjadi Rp.45.500,00 
per-lembamya. 

Perubahan yang teJjadi pada harga batu bata adalah 2,19%.Perubahan 
tersebut diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan Maret 2004 
harganya adalah 22.833,00 per-I 00 bijinya.Sedangkan pada bulan April 2004 
harganya naik menjadi Rp.23.333,00 per-100 bijinya. 

Pada proyek terjad1 keterlambatan pekeJjaan dcngan deviasi sebesar 
36,06%,sehingga tcrjadi peningkatan pada keterlambatan pekeljaan proyek 
sebesar 23,16% dari bulan Maret 2004. 

(10.8) Pada bulan Mei 2004 terjadi pcnurunan harga pada material besi beton,kaca 
dan batu bata.Harga besi beton mengalami pcnurunan hingga 7,63%.Dapat 
dijelaskan bahwa tcJjadi pcrubahan harga dari Rp.l9.666,00 per-batan!,'Tl)'a pada 
bulan April 2004 mcnjadi Rp.l8.166,00 per-batangnya pada bulan Mei 2004. 

Harga kaca berubah dari Rp. 45.500,00 per-lembar pada bulan April 2004 
menjadi Rp.44.833,00 per-lembamya pada bulan Mei 2004.Sehingga terjadi 
penurunan harga kaca sebesar 1,47% dari bulan sebelumnya. 

Sumber: Pengolahan data 
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Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,86%.Perubahan tersebut 

diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan April 2004 
harganya adalah 23.333,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan Mei 2004 
harganya turun menJadi Rp.22.666,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalami kcrerlambatan pekerjaan sebesar 29,30% dari rencana 
pekerjaannya 13crarti pada bulan Mei 2004 terjadi pcnurunan keterlambatan 
pekerjaan proyek yaitu 18,75% dari bulan April2004. 

Nama Proyek 

Ruang Kuliah dnn 
Ruang Dosen Lt . I 

(Tahap 11) 
Teknik Lingkungan 

ITS 

Waktu 

l'royek 

Jun-02 

lul-02 

Aug-02 

Sep-02 

Oct-02 

~..:.P.;:eru:.::;b;:::•::.:h•::.:•:..::h:::;ar~ga=7(0::Yo!....) -I Deviasi 
besi batu proyek 

kaca 
beton bata (%) 

No 

l'royek 

11.1 -I, 17 0,42 -0.25 0,37 

11.2 0,00 0.21 0,14 0,28 

11.3 2,32 -0,93 J. 15 3,44 

11.4 2,21 0,41 1.1 4 1.29 

11.5 0,50 0.40 0,00 0,00 

Perubahan 
Waktu 

Proyek(%) 

-23,99 

II 18,09 

-62,33 

-100,00 

Penjelasan (lihat No. Proyck) : 
( 11.1) Pad a bulan Juni 2002 tcrjadi pcnurunan harga material besi bet on scbcsar 

1,17% dari bulan lalu. Hal tersebut dapat dilihat dari pcrubahan yang terjadi 
pada bulan Mei dan Juni 2002.pada bulan Mei 2002 hargn besi beton mencapai 
Rp.l3.371,00 per-batangnyn,sedangkan pada bulan Juni 2002 harganya turun 
sedikit menjadi Rp. 13.214,00 pcr-batangnya 

Pada harga kaca terjadi kenaikan harga sebesar 0,42% dari bulan 
sebelumnya.Harga kaca pada bulan Mei 2002 adalah Rp.46.372,00 per
lembamya,sedangkan pada bulan Juni 2002 meningkat menjadi Rp. 46.568,00 
per-lembamya. 

Harga batu bata mengalami pcnurunan harga sebesar 0,25%.Penurunan 
tersebut terjadi karena harga pada bulan Mei 2002 sebesar Rp.22.000,00 per-i 00 
bijinya, sedangkan pada bulan Juni 2002 turun menjadi Rp.2l.946,00 per-1 00 
bijinya. 

Pada bulan Juni 2002 terjadi kemajuan pckerjaan proyek sebesar 0,37% 
dari rencana pelaksanaan proyek. 

(11.2) Pada bulan Juli 2002 terjadi tidak terjadi perubahan harga material besi 
beton dari bulan Jalu. Hal tersebut dapat dilihat dari harga material besi beton 
pada bulan Juni dan Juli 2002.pada bulan Juni 2002 harga besi beton mencapai 
Rp. 13.214,00 per-batangnya,sedangkan pada bulan Juli 2002 harganya tetap 
sam a yaitu Rp. I 3.214,00 per-batangnya 

Sumber : Pengolahan data 
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Pada harga kaca terjadi kenaikan harga sebesar 0,21% dari bulan 
sebelumnya. Harga kaca pada bulan juni 2002 adalah Rp.46.568,00 per
lembamya,sedangkan pada bulan Juli 2002 meningkat menjadi Rp. 46.667,00 
per-lembamya. 

Harga batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 0,14%.Kenaikan 
tersebut tcrjadi karenn harga pada bulan Juni 2002 sebesar Rp.21.946,00 pcr-
100 bijinya, scdangkan pada bulan Juli 2002 naik menjadi Rp.21.976,00 per-100 
bijinya. 

Pada bulan Juli 2002 terjadi kemajuan pekerjaan proyck sebesar 0,28% 
dari rcncana pclaksanaan proyek.Bcrani terjadi penurunan kemajuan pekerjaan 
proyek scbcsar 23,99% dari bulan Juni 2002. 

(11.3) Pada bulan Agustus 2002 terjadi terjadi pcrubahan harga material besi beton 
dari bulan lnlu,yaitu mengalami kenaikan harga sebesar 2,32%. Hal tersebut 
dapat dilihat dari harga material besi beton pada bulan Juli dan Agustus 
2002.pada bulan Juli 2002 harga besi beton mencapai Rp.l3.214,00 pcr
batanj,"'lya,sedangkan pada bulan Agustus 2002 harganya berubah menjadi 
Rp.l3.520,00 pcr-batangnya 

Pada harga kaca teljadi penurunan harga sebesar 0,93% dari bulan 
sebclumnya.IJnrga kaca pada bulan juli 2002 adalah Rp.46.667,00 per
lembarnya, scdangkan pada bulan Agustus 2002 harganya meningkat mcnjadi 
Rp.46.231 ,00 pcr-lembamya. 

llarga batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 3,15%.Kenaikan 
terscbut terjadi karena harga pada bulan Juli 2002 sebesar Rp.21.976,00 per-100 
bijinya, sedangkan pada bulan Agustus 2002 naik menjadi Rp.22.668,00 per-
1 00 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2002 terjadi kemajuan pekerjaan proyek sebesar 
3,44% dari rencana pclaksanaan proyek.Berani terjadi pcningkatan kemajuan 
pekerjaan proyek sebesar 1118,09% dari bulan Juli 2002. 

(11.4) Pada bulan September 2002 terjadi terjadi perubahan harga material besi 
beton dari bulan lalu,yaitu mengalami kenaikan harga sebesar 2,21 %. Hal 
tersebut dapat dilihat dari harga material besi beton pada bulan Agustus dan 
September 2002.pada bulan Agustus 2002 harga besi beton mencapai 
Rp.13.520,00 per-batangnya,sedangkan pada bulan September 2002 harganya 
berubah menjadi Rp.J3.819,00 per-batangnya 

Pada harga kaca terjadi kenaikan harga sebesar 0,41% dari bulan 
sebelumnya. Harga knca pada bulan Agustus 2002 adalah Rp.46.23t,OO pcr
lembamya, sedangkan pada bulan September 2002 harganya meningkat 
menjadi Rp.46.421 ,00 per-lembarnya. 

Sumbcr : Pengolahan data 
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Harga batu bata mengalami kenaikan harga sebesar I, 14%.Kenaikan 
ersebut terjadi karena harga pada bulan Agustus 2002 sebesar Rp.22 668,00 

per- I 00 bijinya, sedangkan pada bulan September 2002 naik menjadi 
Rp.22.927,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2002 terjadi kemajuan pekerjaan proyek sebesar 
I ,29% dari rencana pelaksanaan proyek.Berarti terjadi penurunan kemajuan 
pekerjaan proyek scbesar 62,33% da.ri bulan Agustus 2002. 

( 11.5) Pada bulan Oktober 2002 terjndi terjadi perubahan harga material besi 
beton dari bulan lalu,yaitu mengalarni kenaikan harga sebesar 0,50%. Hal 
tcrsebut dapat dilihat dari harga material besi beton pada bulan September dan 
Oktober 2002.Pnda bulan September 2002 harga besi beton rnencapai 
Rp.l3.819,00 per-batnngnya,sedangkan pada bulan Oktober 2002 harganya 
bcrubuh menjadi Rp.l3.888,00 pcr-batan!,'llya 

No. 

12. 

Pnda hargn kaca terjadi kenaikan harga sebesar 0,40% dari bulan 
sebclurnnya.Harga kaca pada bulan Septembar 2002 adalah Rp.46.421,00 pcr
lernbarnya, sedangkan pada bulan Oktober 2002 harganya meningkat menjadi 
Rp.46.608,00 per-lernbarnya. 

Harga batu bnta tidak mengalami pcrubahan harga.Hal tersebut tcrjadi 
karena harga pada bulan September 2002 sebesar Rp.22.927,00 per- 100 
bijinya, sedangkan pada bulan Oktober 2002 tetap sama yaitu Rp.22.927,00 
per-100 bijinya. 

Pada bulan Ok1obcr 2002 pekerjaan proyek yang rencananya harus 
selesai pada bulan Oktober 2002 ternyata dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya,sehingga deviasi proyek 0% dari rencana pekerjaan proyek.Terjadi 
penurunan keterlarnbatan sebesar I 00% dari bulan sebelumnya. 

Waktu No Perubahan barga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek bcsi baru proyelc Wakru Proyelc Proyek kaca 

bet on bar a (%) Prove~m 
Rehab Oedung dan Jul-03 12 I 0,71 8,71 0,00 I,S7 
Fasiliras Oedung U 

ITS Aug-03 12 2 0,00 .(),39 0,00 4,88 210,69 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(12.1) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga 

bulan Juni 2003. harga besi beton pada bulan Juni adalah Rp.14.1 00,00 per
batang, sedangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp. l4.200,00.Berarti tcrjadi kenaikan harga besi beton. 

Sumbcr: Pengolahan data 
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Untuk harga kaca juga mengalami kenaikan sebesar 8,7l0%.Harga kaca 
pada bulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
harganya adalah Rp. 51.800,00 per-lembar. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Juni 2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 
240,00 per-b1jinya.Jadi persentase perubahan harga batu bata pada bulan Juh 
2003 adalah 0%. 

Proyek mcngalami kcmajuan pekerjaan pada bulan Juli 2003 sebesar 
1,57% dari rcncana pelaksanaan proyek. 

(12.2) Harga kaca mcngalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca rnencapai Rp. 51.800,00 per
lembnrnya sedangkan pada bulan Agustus harganya rnengalami penurunan 
menjadi Rp. 51.600,00 perlernbarnya. 

Ko. 

13 

Untuk harga besi bcton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 per-batang sedangkan pada bulan A!,'Ustus 2003 harganya tidak 
menga1ami pcrubahan,masih sama yait11 scbcsar Rp. 14.200,00 pcr
batangnya.Schingga pcrubahan harganya pada bulan A~:,'11stus adalah 0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sama dengan harga 
bulan Juli 2003. pada bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per
bijinya.dan pada bulan Agustus 2003 tidak terjadi perubahan harga,harganya 
masih tetap Rp. 240,00 per-bij inya. Persentase perubahan harga batu bata pad a 
bulan Agustus 2003 adalah 0%. 

Padn bulan Agusnts 2003 proyek mengalami kemajuan peke~aan 4,88% 
dari rencana pelaksanaan proyek, berarti terjadi peningkatan kemajuan proyek 
sebesar 210,69% dari bulan Juli 2003. 

Waktu No Perubahan harga (%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyek 
besi batu proyek Waklu Proyek kaca 

(%) Provek(%) bel on bata 
SMUPetra Feb-03 13 I -1,03 -3,00 0,00 0,46 

Graha Famili 
Mar-03 13 2 0,35 2,43 0,00 -0,10 -122,10 

Apr-03 13.3 0,00 3,67 0,00 -4,29 4147,52 

May-03 13.4 -1,66 -0,73 -4,00 -3,57 -16,76 

Jun-03 13.5 -1,12 0,00 0,00 -0,31 -91,43 

Jul-03 13.6 0,71 8,71 0,00 -1,16 280,39 

Sumber : pengolahan data 
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Aug-OJ IJ. 7 0.00 -0,39 0,00 -2,58 121,91 

Sep..OJ IJ .S -1,41 -3,78 0,00 -2,31 -10,76 

Oct ..OJ IJ 9 0.00 0,00 0,00 -3,61 56,57 

Nov-03 13.10 1,43 -2.52 0.00 -4,22 17,01 

Dcc-03 13 I I 3.52 -1,03 0,00 -2, 11 -50.13 

Jan-04 IJ 12 21 ,31 -6,40 -0,20 -90,50 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
( 13.1) Pad a bulan Pebruari 2003 terjadi perubahan harga pad a material besi 

bcton.llarga bcsi beton pnda bulan Januari 2003 adalah Rp.l4.600,00 per
batangnya scdnngkan pada bulan Pebruari 2003 adalah Rp. J 4.450,00 pcr
batangnya.Jadi pcnurunan harga yang tcrjadi pada harga material bcsi beton 
adalah 1,03% 

,(13.2) 

Untuk harga kaca mengalami penurunan harga sebcsar 3%.Dapat dilihat 
dari harga material kaca pada bulan Januari 2003 yaitu Rp.46.600,00 pcr
lernbarnya sedangkan pada bulan Pcbruari 2003 yaitu sebesar Rp.45.200,00 
pcr-lembnrnya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah 0%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Januari dan Pebruari 2003 yang sama 
yaitu sebcsar Rp.22.833,00 pcr-1 00 bijinya 

Pada bulan Pebruari 2003 pelaksanaan proyek mengalami kemajuan 
pekerjaan sebesar 0,46% dari rencana pelaksanaan. 

Pada bulan Maret 2003 teljadi perubahan harga pada material besi 
beton.Harga bcsi beton pada bulan Pebruari 2003 adalah Rp.I4.4SO,OO per
batangnya sedangkan pada bulan Maret 2003 ada.lah Rp. I4.SOO,OO per
batangnya.Jadi kenaikan harga yang terjadi pada harga material besi beton 
adalah 0,35% 

Untuk harga kaca mengalami kenaikan harga sebesar 2,43%.Dapat dilihat 
dari harga material kaca pada bulan Pebruari 2003 yaitu Rp.45.200,00 per
Jembamya sedangkan pada bulan Maret 2003 yaitu sebesar Rp.46.300,00 per· 
lembamya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Pebruari dan Maret 2003 yang sama 
yaitu sebesar Rp.22.833,00 per-100 bijinya 

Pada bulan Maret 2003 pelaksanaan proyek mengalami keter.lambatan 
pekerjaan sebesar 0,10% dari rencana pelaksanaan. Berarti teJjadi penurunan 
kemajuan pekerjnan proyek sebesar 122,10% dari bulan Pebruari 2003. 

Sumber : Pengolahan data 
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(13.3) Pada bulan April 2003 tidak terjadi perubahan harga pada material besi 
beton.Harga besi beton pada bulan Maret 2003 adalah Rp. l4.500,00 per
batangnya sedangkan pada bulan April 2003 adalah Rp.14.500,00 per
batangnya.Jadt pcrubahan harga yang terjadi pada harga material besi beton 
adalah 00/o 

Untuk harga kaca mengalami kenaikan harga sebesar 3,67%.Dapat d1lihat 
dl'>i harga material kaca pada bulan Maret 2003 yaitu Rp.46.300,00 pcr
lembamya sedangkan pada bulan April 2003 yaitu sebesar Rp.48.000,00 pcr
lembamya. 

Ocgitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Maret dan April 2003 yang sama yaitu 
scbesar Rp.22.833,00 per-100 bijinya 

Pada bulan Apri l 2003 pelaksanaan proyek mengalami kcterlambatan 
pckcrjnnn scbcsnr 4,29% da ri n:ncana pelaksanaan. Berarti terjadi peningkatan 
kctcrlambatan pckcrjann proyck sebesar 4147,52% dari bulan Maret 2003. 

(13.4) Harga besi bcton mengalami pcnurunan harga sebcsar 1,660% dari harga 
bulan April 2003. 1-Iarga besi beton pada bulan April 2003 adalah Rp. 
14.500,00 per-batang,sedangkan pada bulan Mei 2003 harganya mencapai 
Rp.l4. I 00,00 pcr-batang. 

Ocgitu juga dcngan harga kaca juga mengalami pcnurunan harga dengan 
0,73% . Hal tcrsebut dapat dilihat dari harga kaca pada bulan April 2003 Rp. 
48.000,00 per-lembar,sedangkan pada bulan Mei 2003 sebesar Rp. 47.650,00 
per-lcmbamyn. 

Barga batu bata juga mengalami penurunan harga.Pada bulan april 2003 
harga batu batn Rp. 250,00 per-bijinya , namun pada bulan Mei 2003 harganya 
turun menjadi 240,00 per-bijinya. Schingga tedadi penurunan pada harga batu 
baia scbesar 4% 

Pada bulan Mei 2003 terjadi ketcrlambatan pekerjaan pada proyek 
pembangunan SMU Petra Graha Famili scbesar 3,57% dari rencana pe
laksanaan proyek.Berarti terjadi penurunan keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 16,76% 

(13.5) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,12% dari harga 
bulan Mei 2003. Pada bulan Mei 2003 harga besi beton Rp. 14.260,00 per
batang.Sedangkan pada bulan Juni 2003 mengalami penurunan harga sehingga 
menjadi Rp. 14.100,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca tidak mengalami perubahan harga dari bulan 
sebelumnya.Harga knca pada bulan Mei 2003 adalah 47.650,00 pcr-lembar 
scdangkan padn bulan Juni 2003 harganya tetap yaitu Rp. 47.650,00 pcr
lembamya. Jadi Persentase perubahan harga pada bulan Juni 2003 adalah 0%. 

batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Mei 
2003. Harga batu bata pada bulan Mei 2003 dan Juni 2003 adalah Rp. 240,00 

r-bi.in a.Jadi ada bulan Juni rsentase erubahan har an a adalah 0% 
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Proyck mengalami keterlambatan pekctjaan 0,31%. dari rcncana 
pelaksanaan proyek, berarti pada bulan Juni 2003 keterlambatan menurun 
9 I ,43% dari bulan Mei 2003. 

(13.6) Harga besi beton mengalami kenaikan barga scbesar 0,710% dari harga 
bulan Juni 2003. harga besi beton pada bulan Juoi adalah Rp. 14.100,00 per
batang, sedangkan pada bulan Juli 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp. 14.200,00.Berarti terjadi kenaikan harga besi beton. 

Untuk hnrga kaca mengalami kenaikan sebesar 8,710%.Harga kaca pada 
bul .. n Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
harganyn adalnh Rp. 51 .800,00 per-lembar. 

Harga batu bata tidak mcngalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bijinya.Jadi pcrsentase pcrubahan harga bant bata pada bulan Juli 2003 adalah 
0%. 

Proyck mcngalami keterlambatan pekerjaan pada bulan JuJi 2003 scbcsar 
I, 16% dari rcncana pelaksanaan proyek, bcrarti keterlambatan meningkat 
280,39% dari bulan Juni 2003 

(13.7) Harga kaca mengalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 per
lembamya scdangkan pada bulan Agustus harganya mengalami penurunan 
menjadi Rp. 51 .600,00 perlembamya. 

Untuk harga besi beton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 pcr-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak 
mengalami perubahan,rnasih sama yaitu sebesar Rp. 14.200,00 per
batangnya.Sehingga perubahan harganya pada bulan Agustus adalah 0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Juli 2003. pada bulan Juli 2003 har~:,>a batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak terjadi perubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 per-bijinya. Perubahan harga batu bata pada bulan Agustus 2003 adalah 
0%. 

Pada bulan Agustus 2003 proyek mengalami kcterlambatan pekerjaan 
2,58% dari rencana pelaksanaan proyek, bcrarti keterlambatan meningkat 
121,91% dari bulan Juli 2003. 

(13.8) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 
bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 terjadi penurunan 
harga sehingga rncnjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3,780%.Penurunan 
terjadi karcna harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 5 I .600,00 per
lembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-Iembarnya. -
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Harga batu bata tidak mengalami perubahan. sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mcngalami keterlambatan pckeljaan 2,31% dari rencana 
pelaksanaan proye"' berarti keterlambatan berkurang 10,76% dari bulan Agustus 
2003 

(13.9) Harga besi bcton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per-
batangnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu scbesar 
Rp. 14.000,00. Bemrti persentase perubahan harga besi beton pada bulan oktober 
adalah 0%. 

I larga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembarnya scdangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga Sarna yaitu sebesar 
Rp. 49.650,00. Berarti persentasc pcrubahan harga kaca pada bulan Oktober 
adalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan padn bulan Oktobcr 2003 harganya juga sama yaitu sebesar Rp. 
240,00. Ocrnrti pcrscntase perubahan harga batu bata pada bulan Oktober ada lah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyck mcngalami kctcrlarnbatan pekerjaan 3,61% dari rcncana 
pelaksanaan proye"' bcrarti keterlambatan meningkat sebesar 56,57% dari bulan 
September 2003 

(I 3.1 0) Harga besi beton mengalami kenaikan harga scbesar I ,43% dari harga 
bulan Oktobcr 2003.Pada bulan Oktober 2003 harga besi beton mcncapai Rp. 
14.000,00 per-batangnya,namun pada bulan Nopember 2003 tcljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.200,00 per-batan!,'Tlya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebcsar 2,52%.Pcnurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 per-lembamya, 
sedangkan pada bulan Nopember 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 pcr-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami pcrubahan. sama dcngan harga bulan 
Oktober 2003. Pada bulan OJ..1ober harga batu bata Rp.240,00 pcr-bijinya 
sedangkan pada bulan Nopember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekeljaan 4,22% dari rencana pelak
sanaan proyek, berarti terjadi peningkatan keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 17,0 I o/o dari bulan Oktober 2003 

(13.1 I) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 3,52% dari harga 
bulan Nopember 2003.Pada bulan Nopember 2003 harga besi beton mencapai 
Rp. 14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan Desember 2003 teljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.700,00 per-batangnya. 

Sumber : Pengolahan data 
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Untuk harga knca juga mengalami penurunan sebesar 1,03%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Nopember 2003 Rp: 48.400,00 per
lembamya,pada bulan Desember 2003 menjadi Rp. 47.900,00 per-lembamya. 

Harga batu barn tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Nopember 2003. Pada bulan Nopember harga batu bata Rp.240,00 per-bij inya 
sedangkan pada bulan Desember 2003 harganya retap sama yaitu Rp.240,00 per-

~~ I Proyek mcngalami ketcrlambaran pekerjaan 2,11% dari reneana pelak-
sanaan proyck, bernrti tcrjadi penurunan keterlambatan yang cukup besar yaitu 
sebesar 50,13% dari bulan Nopember 2003 . 

( 13. 12) Barga bcsi bcton mcngalami kenaikan harga sebesar 21,31% dari harga 
bulan Descmber 2003.Pada bulan Dcsembcr 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l4.700,00 pcr-batangnya,namun pada bulan Januari 2004 terjadi kenaikan 
har:;n schingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

No. 

14 

I 

Untuk harga kaca mengalami penurunan sebesar 6,40%.Penurunan tcrjadi 
karcna harga kaca pada bulan Descmber 2003 Rp. 47.900,00 per- lcmbamya,pada 
bulan Janunri 2004 menjadi Rp. 44.833,00 per-lembarnya. 

Padn pclaksanaan proy..:k tcrjaui ketcrlarnbatan pekerjaan proyek scbesar 
0,20% dari rcncana proyck. Jadi pada bulan Januari 2004 tcrjadi penurunan 
ketcrlambatan dari bulan scbclumnya sebcsar 90,50% 

Wakru No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyck besi baru proyek Wak1u Proyek kaca 
(%) Pr()yeklo/~ beton bar a 

Pembangunan Jul-04 14.1 0,00 2,58 2.88 0,45 
Gedung Kanwil 
Di~en Pajak Aug-04 14.2 4,67 0,00 0.00 3,66 722,70 

Sep-04 143 0,00 0.00 -0,70 4,36 19,18 

Oct-04 14.4 · 2.68 -2,52 -2,81 6,73 54,34 

I I • 

Penjelasan (lihat No. Proyck) : 
(14.1) Harga besi beton tidak mengalami perubahan,tetap sarna seperti bulan 

lalu.Harga besi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Terjadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58%, hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Ju li 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar. 

Sumber : Pengolnhan data 
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Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
sedangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juli 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 0,45% 
dari reneana pelaksanann. 

(14.2) Pada bulan Agustus 2004 harga bcsi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp.l7.833,00 per-bacangnya.Berani terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Pcrubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sarna yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Bcgitupula dengan perubahan harga pada material batu baca,yaitu 
0% Dimana tidak terjadi pen1bahan harga pada bulan ini dibandingkan dcngan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama yaitu 
sebesar Rp.23.833,00 per-! 00 bij inya. 

Padn bulan Agustus 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
3,66% pada pckerjaan.Sehingga terjadi peningkatan kemajuan proyck yang 
san gat besar yaitu 722,70% dari bulan sebelumnya. 

(14.3) Pada bulan September 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,scdangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sruna yaitu 
Rp.l8.666,00 pcr-batangnya.Berarti terjadi perubahan harga pada material besi 
bcton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

Scdangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaea Pcrubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebes.'lr Rp.46.333,00 per-lembamya 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan hargn scbesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Sepcember 2004 te~adi kemajuan pelaksanaan proyck sebesar 
4,36% pada pekerjaan.Sehingga te~adi peningkatan kemajuan proyek yaitu 
sebesar 19,18% dari bulan sebelumnya. 

(14.4) Pada bulan Oktober 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.166,00 per· 
batangnya,sedangkan pada bulan September 2004 harganya yaitu Rp.l8.666,00 
per-batangnya.Berarti terjadi penurunan harga pada material besi beton sebesar 
2,68% pada bulan Oktober 2004. 

Sumber : Pengolahan data 



No. 

15 

57 

Laniutan tabel 4 2 

Sedangkan pada bulan m1 terdapat perubahan harga pada material 
kaca.terjadi penurunan harga dari bulan lalu 2,52%,karena harga pada bulan 
September 2004 adalah sebesar Rp.46.333,00 per-lembarnya, sedangkan harga 
pada bulan Ok1ober turun menjadi Rp.45.166,00 per-Jembarnya. 

Tcljadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebesar 2,81 %.Dimana terjadi perubaban barga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan September 
2004 yaitu sebesar Rp.23.633,00 per-I 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Oktober turun menjadi Rp.23.000,00 pcr-100 bijinya. 

Pada bulan Oktober 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
6,73% pada pekerjaan.Sehingga terjadi peningkatan kemajuan proyek yaitu 
sebesar 54,34% dari bulan sebelurnnya. 

Waktu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek besi baru proyek Waktu Proyek l'royek kaca 

(%) Provek(%) bet on bat a 
Pembangunan Feb-04 15.1 0.00 0,00 0,00 -0,02 

Hartono Elektronik 
Surabaya Mar-04 15 2 8,41 -0,37 0,00 -0,72 3328,57 

Apr-04 15 3 1.72 1,87 2,19 -4,16 477,92 

May-04 15 4 .. 7,63 -1,47 -2,86 -22.84 448,95 

Jun-04 15.5 -1 ,83 0,74 2.21 -17.78 -22.15 

Jul-04 15.6 0,00 2,58 2,88 -19,84 11 ,54 

Aug-04 15 7 4.67 0,00 o.oo -25,50 28,57 

Sep-04 IS 8 0,00 0,00 -0,70 -12,00 -52,94 

I 
Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(15.1) Pada bulan Pebruari 2004 tidak teljadi perubaban harga pada material 

besi bcton,kaca dan batu bata.Harga besi beton pada bulan Januari dan 
Pcbruari 2004 adalah Rp.17.833,00 per-batangnya.Jadi perubahan yang terjadi 
pada harga material besi beton adalah 0% 

Untuk harga kaca perubahan harganya adalah O%.Dapat dilihat dari 
harga material kaca pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama yaitu 
sebesar Rp.44.833,00 per-lembarnya. 

Sumber : Pcngolahan data 
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Begitujuga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Januari dan Pebruari 1004 yang sama 
yaitu sebesar Rp.22.833,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan pada bulan Pebruari sebesar 
0,02% dari rencana pelaksanaan proyek. 

( 15.2) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 
bulan Pebruari 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l7.833,00 per-batangnya,namun pada bulan Maret 2004 teljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mcngalami penurunan sebesar 0,37%.Pcnurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Pcbruari 2004 Rp. 44.833,00 per
lembarnya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembarnya. 

Hnrga batu bnta tidak mengalnmi perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulan Pebn1ari harga batu bata Rp.22.833,00 per-100 bijinya 
sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sama yaitu Rp.22.833,00 per-
1 00 bij inya. 

Proyek mengnlami kcterlambntan pekerjaan 0, 72% dari rene ana 
pelaksanaan proyek,berarti terjadi pcningkatan keterlambatan proyek scbesar 
3328,57% dari bulan sebelumnya. 

(15.3) Barga bcsi beton pada bulan April 2004 mengalami kenaikan sebesar 
1,72% dari bulan Maret 2004.Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan 
harga yang teJjadi,pada bulan Maret 2004 harga besi bcton mcncapai 
Rp.19.333,00 pcr-batan!,'llya.Namun pada bulan April 2004 meningkat menjadi 
Rp.l9.666,00 per-batangnya. 

Harga kaca pada bulan lni mengalami kenaikan sebesar 1,72% dari bulan 
Maret 2004.Kenaikan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perubahan harga 
yang terjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mencapai Rp.44.666,00 per
lembamya.Sedangkan pada bulan April 2004 harganya menjadi Rp.45.500,00 
pcr-lembarnya. 

Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2, 19%.Perubahan 
tersebut diketahui dari pcrubahan harga yang teljadi,yaitu pada bulan Maret 2004 
harganya adalah 22.833,00 per-I 00 bijinya.Sedangkan pada bulan April 2004 
harganya naik menjadi Rp.23.333,00 per-I 00 bijinya. 

Pada proyek teJjadi keterlambatan pckerjaan dengan deviasi scbesar 
4,16%,sehingga terjadi peningkatan pada keterlambatan pekerjaan proyck 
sebesar 477,92% dari bulan Maret 2004. 

(15.4) Pada bulan Mei 2004 terjadi pcnurunan harga pada material besi beton,kaca 
dan batu bata.Harga besi beton mengalami penurunan hingga 7,63%.Dapat 
dijelaskan bahwa tedadi perubahan harga dari Rp.19.666,00 per-batangnya pada 
bulan April2004 menjadi Rp.l8. l66,00 per-batangnya pada bulan Mci 2004. 

Sumber : Pengolahan data 
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Harga kaca berubah dari Rp. 45.500,00 per-lembar pada bulan April 2004 
menjadi Rp.44.833,00 per-lembamya pada bulan Mei 2004:SehingJ,>a terjadi 
penurunan harga kaca sebesar 1,47% dari bulan sebelumnya. 

Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,86%.Perubahan 
tersebut diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan April 
2004 harganya adalah 23.333,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan Mei 
2004 harganya turun menjadi Rp.22.666,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekcljaan sebesar 22,84% dari rcncana 
pekerjaannya.Berarti pada bulan Mei 2004 terjadi pcningkatan keterlambatan 
pekerjaan proyek yaitu 448,95% dari bulan April2004. 

( 15.5) Pada saat pclnksanaan proyek ini tcrjadi penurunan harga besi bcton 
sebesar 1,83%, dimann harga bcsi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 
18.166,00 per-batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp.l7.833,00 per
batang,sehingga terjadi penurunan harga. 

Kaca mengnlarni kenaikan harga sebesar 0,74%,dimana pada bulan Mei 
2004 hargn kaca ndalah Rp. 44.833,00 pcr-lernbar dan harga pada bulan Juni 
2004 adalnh Rp. 45. 166,00 per-lembar. 

Batu bata juga mcngalami kenaikan harga s~besar 2,2 1 %.terjadi perubahan 
harga pada bulan Mei 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pada bulan Mci 2004 
adalah Rp.22.666,00 pcr-1 00 biji.Scdangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mencapai Rp. 23.166,00 

Pada saar teljadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu bata, proyek 
mP.ngalarni keterlambatan pekerjaan,realisasi pekeljaan lebih lambat 17,78% 
dari rcncana proyck. Walnupun begitu telah terjadi penurunan keterlambatan 
sebesar 22,15% dari bulan Mei 2004. 

(15.6) Harga besi beton tidak mengalami perubahan,tetap sama seperti bulan 
lalu.Harga bcsi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami pcrubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Teljadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58% , hal tersebut dapat dihhat 
dari adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal 
tersebut terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 
2004. Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
scdangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juli 2004 terjadi keterlambatan pelaksanaan proyck sebesar 
19,84%.Berarti terjadi peningkatan keterlambatan pekerjaan sebesar 11 ,54% 
dari bulan Juni 2004. 

Sumber : Pengolahan data 
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(15. 7) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp. l7.833,00 per-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu Oo/o,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yaitu scbesar Rp.46.333,00 per-lembarnya 

Begitupula dengan perubahan harga pada material batu bata,yaitu 
Oo/o.Dimana tidok terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama 
yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2004 terjadi keterlambatan sebesar 25,50% pada 
pekerjaan.Schingga tcrjadi peningkatan keterlambatan proyek yaitu sebesar 
28,57% dari bulan scbelumnya. 

(I 5.8) Pada bulan September 2004 harga besi beton adalah Rp. I 8.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp.l8.666,00 per-batangnya.Berarti terjadi perubahan harga pada material besi 
beton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

1\o 

16 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 pcr-lcmbamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
pcnurunan harga scbesar 0,70o/o.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2f'04 yaitu sebcsar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September tunm mcnjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 12% pada pekerjaan.Sehingga terjadi penurunan keterlambatan proyek 
yaitu sebesar 52,94% dari bulan sebelumnya. 

Wakru :-lo Perubahan harga (%) Dev;asi Perubahan 
:-lama Proyek besi baru proyek Waktu Proyek Proyek kaca 

beron bar a (%) Pro,·ekt•!o l 
Trade Cenrre mall Sep-03 16.1 -I, 41 -3,78 0,00 1,55 

Oct-03 16.2 0.00 0,00 0,00 1,72 10,89 

Nov-03 16 3 1,43 -2,52 0,00 1,34 -22,04 

Oec-03 16.4 3,52 -1 ,03 0,00 2,85 I 12,39 

Sumber: Pengolahan data 
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Jan-04 16.5 21,31 -6,40 0,45 -84,20 

Feb-04 16.6 0,00 0,00 0,00 -3,75 -933,33 

Mar-04 16.7 8.41 -0,37 0,00 -10,63 183,47 

Apr-04 16.8 1,72 1,87 2,19 -16,98 59,74 

May-04 16.9 -7.63 -1,47 -2,86 -17,89 5,36 

Jun-04 16.10 -1,83 0,74 2,21 -21,94 22,64 

Ju1·04 16.11 0,00 2,58 2,88 -23,08 5,20 

Aug-04 16 12 4,67 0,00 0,00 -22,54 -2.34 

Sep-04 16.13 0,00 0,00 -0,70 ·21,90 -2,84 

Penjelasan (lihat No. Proyek): 
(16. 1) Harga bcsi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 

bulan Agustus 2003.Pada bulan Agusrus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 terjadi penurunan 
harga sehingga menjadi Rp. \4.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3.780%.Penurunan 
teljadi karena harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-\embamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bara Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami kemajuan pekeljaan 1,55% dari rencana pe\aksanaan 
proyek. 

(16.2) Harga besi beton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 pcr-
batangnya scdangkan pada bulan Ok"tober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 14.000,00. Berarti persentase perubahan harga besi bcton pada bulan 
oktohcr adalah 0%. 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembamya scdangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 49.650,00. Berarti persentase perubahan harga kaca pada bulan 
Oktober adalah 0%. 

Sumber: Pcngolahan data 
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Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 pcr-bijinya 

sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar Rp. 
240,00. Berarti persentase perubahan harga batu bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyek mengalami kemajuan peketjaan sebesar 1,72% dari rencana 
pelaksanaan proyek, berarti kemajuan peketjaan meningkat sebesar I 0,89% dari 
bulan September 2003. 

(16.3) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 1,43% dari harga bulan 
Ok1ober 2003.Pada bulan Oktober 2003 harga besi beton mencapai Rp. 14.000,00 
per-batangnya,namun pada bulan Nopember 2003 terjadi kenaikan harga 
sehingga menjadi Rp. 14.200,00 per-batant,'llya. 

Untuk harga kaca juga mengalami pcnurunan sebesar 2,52%.Penurunan 
terjndi knrcna hnrgn knca pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 per-lembamya, 
sedangkan pnda bulan Nopember 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 per-lembamya. 

Barga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Oktobcr 2003. Pada bulan Oktober harga batu bata Rp.240,00 pcr-bijinya 
scdangknn pnda bulan Nopember 2003 hnrganya tetap sama yait11 Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mcngalami kemajuan pekerjaan sebesar I ,34% dari rencana pelak
sanaan proyck, berarti tcrjadi penurunan kcmajuan pelaksanaan proyek scbcsar 
22,04% dari bulan Oktober 2003 

(16.4) Harga bcsi beton mengalami kenaikan harga sebesar 3,52% dari harga bulan 
Nopember 2003.Pada bulan Nopember 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batnngnya,namun pada bulan Descmbcr 2003 tetjadi kenaikan 
harga sehingga mcnjadi Rp. 14.700,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 1,03%.Penurunan 
tcrjadi karcna harga kaca pada bulan Nopember 2003 Rp. 48.400,00 per
lembamya,pada bulan Desember 2003 menjadi Rp. 47.900,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dcngan harga bulan 
Nopember 2003. Pada bulan Kopember harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Dcscmber 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami kemajuan pekerjaan 2,85% dari rencana pelaksanaan 
proyck, berarti tedadi peningkatan kemajuan yaitu sebesar I 12,39% dari bulan 
Nopember 2003 . 

(16.5) Harga besi be ton mengalami kenaikan harga sebesar 21,31% dari harga 
bulan Dcsembcr 2003.Pada bulan Desember 2003 harga bcsi beton mencapai 
Rp.l4.700,00 per-batangnya,namun pada bulan Januari 2004 terjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca mcngalami penurunan sebcsar 6,40%.Penurunan terjadi 
karena harga kaca pada bulan Desember 2003 Rp. 47.900,00 pcr-lembamya,pada 
bulan Januari 2004 mcnjadi_Bp. 44 8JJ,OO_gcr-lcrnharnyll::.· -----------...J 

Sumber : Pcngolahan dnta 
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Pada pelaksanaan proyek terjadi kemajuan pekeijaan proyek sebesar 0,45% 
dari rencann proyek. Jadi pada bulan Januari 2004 te!jadi pcnurunan kemajuan 
pekerjaan dari bulan sebelumnya sebesar 84,20% 

(16.6) Pada bulan Pebruari 2004 tidak terjadi perubahan harga pada material besi 
beton,kaca dan baru bata.Harga besi beton pada bulan Januari dan Pebruari 2004 
adalah Rp.l7.833,00 per-batangnya.Jadi perubahan yang terjadi pada harga 
material bcsi beton adalah 0% 

Untuk harga kaca perubahan harganya adalah O%.Dapat dilihat dari harga 
material kaca padn bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama yairu sebesar 
Rp.44.833,00 per-lembarnya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dnri harga material bata pada bulan Januari dan Pcbruari 2004 yang sama 
yaitu sebesar Rp.22.833,00 per-100 bijinya. 

Proyck mengalnmi keterlambatan pckerjaan pada bulan Pebmari sebesar 
3,75% dari rencana pelaksanaan proyek.Berarti terjadi penurunan kemajuan 
pekerjaan yang san gat besar yaitu 933,33% dari bulan sebelurnnya. 

(16.7) Hnrga bcsi beton mcngalarni kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 
bulan Pebruari 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi bcton mencapai 
Rp. I 7.833,00 pcr-batan~:,rnya,narnun pada bulan Maret 2004 terjadi kenaikan 
hnrgn sehinggn menjadi Rp. 19.333,00 per-batan!:,rnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penumnan sebesar 0,37%.Penumnan 
teijadi karena harga kaca pada bulan Pebmari 2004 Rp. 44.833,00 pcr
lembarnya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembarnya. 

Harga baru bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebmari 2004. Pada bulan Pebruari harga baru bata Rp.22.833,00 per-100 bijinya 
sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sarna yaitu Rp.22.833,00 per-
1 00 bijinyn. 

Proyek mengalami ketcrlambatan pekerjaan 10,63% dari rencana 
pelaksanaan proyek,berani tcrjadi peningkatan keterlambatan proyek sebcsar 
183,47% dari bulan sebelumnya. 

(16.8) Harga besi beton pada bulan April 2004 mengalami kenaikan sebcsar 
I, 72% dari bulan Maret 2004.Hal tersebut tcrbukti dengan adanya pcmbahan 
harga yang te!jadi,pada bulan Maret 2004 harga besi beton mencapai 
Rp. 19.333,00 pcr-batangnya.Namun pada bulan April 2004 meningkat menjadi 
Rp.l9.666,00 per-batangnya. 

Harga kaca pada bulan ini mengalami kenaikan sebesar I ,72% dari bulan 
Maret 2004.Kenaikan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perubahan harga 
yang tcrjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mencapai Rp.44.666,00 pcr
lembarnya.Sedangkan pada bulan April 2004 harganya menjadi Rp.45.500,00 
er-lembarn n 

Surnbcr : Pengolahan data 



64 

Lan · utan robe! 4.2 

Perubahan yang terjadi pad a harga batu bata adalah 2, 19%.Perubahan 
tersebut dikeUlhui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan Maret 2004 
harganya adalah 22.833,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan April 2004 
harganya naik menjadi Rp.23.333,00 per-I 00 bijinya. 

Pada proyek terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi sebesar 
16,98%,sehingga terjadi peningkatan pada keterlambatan pekerjaan proyek 
sebcsar 59,74% dari bulan Maret 2004. 

(16.9) Pada bulan Mei 2004 terjadi penurunan harga pada material besi beton,kaca 
dan batu bata.Harga besi beton mengalami penurunan hingga 7,63%.Dapat 
dijelaskan bahwa tcrjadi perubahan harga dari Rp.19.666,00 pcr-batangnya pada 
bulan April 2004 mcnjadi Rp. l8.166,00 per-batangnya pada bulan Mei 2004. 

Harga kaca berubah dari Rp. 45.500,00 per-lembar pada bulan April 2004 
menjadi Rp.44.833,00 pcr-lembamya pada bulan Mei 2004.Sehingga terjadi 
pcnurunan harga kaca sebesar 1,47% dari bulan sebelumnya. 

Perubahan yang terjadi pada harga batu batn adalah 2,86%.Perubahan 
terscbut diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan April 2004 
harganya adalah 23.333,00 per·IOO bijinya.Sedangkan pada bulan Mci 2004 
harganya turun menjadi Rp.22.666,00 per-1 00 bijinya. 

Proyck mcngnlami kctcrlambatan pckcrjaan sebesar 17,97% dari rcncana 
pckcrjaannya.l3crarti padn bulan Mei 2004 terjadi peningkatan keterlambatan 
pckerjaan proyck yaitu 5,36% dari bulan April 2004. 

(16.1 0) Pada saat pclaksanaan proyck ini terjadi penurunan harga bcsi beton sebesar 
1,83%, dimana harga besi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18.166,00 per
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp.17.833,00 per-batang,sehingga 
terjadi penurunan harga. 

Kaca mengalami kenaikan harga sebesar 0,74%,dimana pada bulan Mci 
2004 harga kaca adalah Rp. 44.833,00 per-lembar dan harga pada bulan Juni 
2004 adalah Rp. 45. 166,00 per-lembar. 

Batu bata juga mengalami kenaikan harga sebesar 2,21 %.terjadi perubahan 
harga pada bulan Mci 2004 dan Juni 2004. Harga batu batn pada bulan Mei 2004 
ad?'ah Rp.22.666,00 per-1 00 biji.Sedangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mencapai Rp. 23.166,00 

Pada saat tcrjadi kenaikan harga pada harga kaca dan batu bata, proyek 
mengalami keterlambatan pekerjaan,realisasi pekerjaan lebih lambat 21,94% dari 
rencana proyek. Walaupun begitu telah terjadi peningkatan keterlambatan sebesar 
22,64% dari bulan Mei 2004. 

(16.11) Harga besi bcton tidak mengalami perubahan,tetap sama seperti bulan 
lalu.Harga besi bcton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan J uli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
aitu sebcsnr Rp. 17.833,00 p~r-lcmbar 

Sumber: Pcngolahan data 
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Terjadi kenaikan harga pada kaca sebesar 2,58% , hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004' dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 per
lembar Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
scdangkan harga padn bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juli 2004 terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek sebesar 
23,08%.Dcrarti tcrjndi peningkatan keterlambatan pekerjaan sebesar 5,20% dari 
bulan Juni 2004. 

(16. 12) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,scdangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rcndah yaitu 
Rp.l7.833,00 per-batangnya.Derarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton scbesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yai tu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Begitupula dengan perubahan harga pada material batu bata,yai tu 
O%.Dimana tidak terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama yaitu 
sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2004 terjadi keterlambatan sebesar 22,54% pada 
pekcrjaan.Sehingga terjadi penurunan keterlambatan proyek yaitu sebesar 2,34% 
dari bulan sebelumnya. 

(16.13) Pada bulan September 2004 harga bcsi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp. l8.666,00 pcr-batangnya.Berarti terjadi perubahan harga pada material bcsi 
beton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
per.urunan harga sebesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-! 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 pcr-1 00 bijinya. 

Pada bulan September 2004 terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 21,90% pada peke~aan.Sehingga terjadi penurunan keterlambatan proyek 
yaitu scbesar 2,84% dari bulan sebclmnnya. 

Sumber : Pengolahan data 



No. 

17 

Nama Proyek 

Pembangunan 
ASKES 

Jemursari 

Wak1u 

Proyek 

Sep-03 

Oct-03 

Nov-03 

Dee-03 

Jan-04 

No 

Proyek 

17.1 

172 

17.3 

17 4 

17 s 

Perubahan harga (%) 

besi batu 
kaca 

beton bata 
-1,41 -3,78 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1,43 -2,S2 0,00 

3,S2 -1.03 0,00 

21,31 -6,40 
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Deviasi 
proyek 

(%) 
O,OS 

-0,23 

0,09 

-0,19 

-0,3S 

Perubahan 
\Vaktu 

Provek(%) 

-560,00 

-139,13 

-311,11 

84,21 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(17.1) Harga besi bclon rnengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 

bulan Agustus 2003.Pada bulan Ab'11Stus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 pcr-batangnyn,narnun pada bulan September 2003 terjadi penurunan 
harga sehingga rnenjadi Rp. 14.000,00 pcr-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mcngalami penurunan sebcsar 3,780%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 pcr-lembamya. 

Barga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mcngalami kemajuan pekerjaan 0,05% dari rencana pelaksanaan 
proyek 

(17.2) Harga besi bcton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per-
batangnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 barganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 14.000,00. Berarti persentase perubahan harga besi beton pada bulan 
oktober adalah 0%. 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembamya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu 
sebesar Rp. 49.650,00. Bcrarti persentase perubahan harga kaca pada bulan 
Oktober adalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar Rp. 
240,00. Berarti pcrsentase perubahan harga batu bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyek mcngalami keterlambatan pekerjaan 0,23% dari rencana 
pelaksanaan proyck, berarti kemajuan pekerjaan mengalami penurunan sebesar 
560% dari bulan September 2003. 

Sumber : Pengolahan data 
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(17.3) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 1,43% dari harga bulan 
Oktober 2003.Pada bulan Oktober 2003 harga besi beton mencapai Rp. 14.000,00 
per-batangnya,namun pada bulan Nopember 2003 teljadi kenaikan harga 
sehingga menjadi Rp. 14.200,00 pcr-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 2,52%.Penurunan 
teljadi karena harga kaca pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 per-lembamya, 
sedangkan pada bulan Nopember 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 per-lembarnya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Oktober 2003. Pada bulan Oktober harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
scdangkan pada bulan Nopember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami kemajuan pekeljaan 0,09% dari rencana pelaksanaan 
proyek, berarti teljadi penurunan keterlambatan pelaksanaan proyek sebcsar 
139,13% dad bulan Oktober 2003 

(17.4) Hargn bcsi bcton rnengalami kenaikan harga sebesar 3,52% dari harga bulan 
Nopcmber 2003.Pada bulan Nopernber 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan Dcsember 2003 teljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.700,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 1,03%.Penurunan 
tcrjadi karcna harga kaca pada bulan Nopember 2003 Rp. 48.400,00 per
lembarnya,pada bulan Desember 2003 menjadi Rp. 47.900,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Nopember 2003. Pada bulan Nopember harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Desember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekeljaan 0,19% dari rencana pelak
sanaan proyek, berarti teljadi penurunan kernajuan pekeljaan yaitu sebesar 
311, II% dari bulan Nopcmber 2003 . 

(17.5) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 21,31% dari harga 
bulan Desember 2003.Pada bulan Desember 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l4.700,00 per-batangnya,namun pada bulan Januari 2004 teljadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca mengalami penurunan sebesar 6,40%.Penurunan teljadi 
karcna harga kaca pada bulan Desember 2003 Rp. 47.900,00 per-lembarnya,pada 
bulan Januari 2004 menjadi Rp. 44.833,00 per-lembamya. 

Pada pclaksanaan proyek terjadi ketcrlarnbatan pekeljaan proyek sebesar 
0,35% dari rencana proyek. Jadi pada bulan Januari 2004 terjadi peningkntan 
keterlambatan dari bulan sebelumnya sebesar 84,21% 

Sumber : Pengolahan data 



Wakru l'<o. 
No Nama Proyek 

Proyek Proyek 

18 Pembangunan Jan-04 18 I 
Rumah Tinggal 

Type Sommer Set Feb-04 18 2 
253/288 L 12 

Mar-04 18 3 

Apr-04 18 4 

May-04 IS 5 

Jun·04 18.6 

Jul-04 18.7 

Aug-04 18 8 

Sep-04 18.9 
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Perubahan harga(%) Deviasi 

~~~~~~~~~ 
besi baru proyek 

kaca 
beton bara 

21 ,31 -6,40 0,84 

0,00 0,00 0,00 -0.30 

8,41 -0,37 0,00 0,31 

1,12 1,87 2,19 7,80 

-7,63 -1,47 -2,86 -0,28 

-1 ,83 0, 74 2,21 -1,50 

0,00 2,58 2,88 -0,70 

4,67 0,00 0.00 · 1,20 

0,00 0,00 -0,70 -0,02 

Perubahan 
Wakru 

Proyek(%) 

-135,71 

-203,33 

2416,13 

-103,59 

435,71 

-53,33 

71,43 

-98,33 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(18.1) Harga bcsi bcton rnengalami kenaikan harga sebesar 21,31% dari harga 

bulan Desernber 2003.Pnda bulan Desember 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l4.700,00 pcr-batnngnya,narnun pada bulan Januari 2004 terjadi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca mengalami penurunan sebesar 6,40%.PenurWJan tcrjadi 
karena harga kaca pada bulan Dcsember 2003 Rp. 47.900,00 per-lembarnya,pada 
bulan Januari 2004 menjadi Rp. 44.833,00 per-lembamya. 

Pada pelaksanaan proyek terjadi kemajuan pekerjaan proyek sebesar 
0,84% dari rencana proyek. 

(18.2) Pada bulan Pebruari 2004 tidak terjadi perubahan harga pada material 
besi beton,kaca dan batu bata.Harga besi beton pada bulan Januari dan Pebruari 
2004 adalah Rp. I 7.833,00 per-batangnya.Jadi perubahan yang terjadi pada 
harga material besi beton adalah 0% 

Untuk harga kaca perubahan harganya adalah Oo/o.Dapat dilihat dari harga 
material kaca pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama yaitu sebesar 
Rp.44.833,00 per-lembamya. 

Begitujuga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah 
Oo/o.Dapat dilihat dari harga material bata pada bulan Januari dan Pebruari 2004 
yang sama yaitu sebcsar Rp.22.833,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan pada bulan Pebruari 
s ;besar 0,30% dari rencuna pclaksanaan proyek.Berarti terjadi penurunan 
kemaiuan pekcriaan van~· cukup besar vaitu 135,71% dari bulan sebelumnva. 

Sumbcr : Pengolahan data 
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Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,86%.Perubahan 
terse but diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan April 2004 
harganya adalah 23.333,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan Mei 2004 
harganya turun menjadi Rp.22.666,00 pcr-100 bijinya 

Proyek mengalami keterlambatan pekeljaan sebesar 0,28% dari rencana 
pekerjaannya.Berarti pada bulan Mei 2004 terjadi penurunan kemajuan 
pekerjaan proyek yaitu 103,59% dari bulan April2004. 

(18.6) Pada saat pelaksanaan proyck ini terjadi penurunan harga bcsi beton sebesar 
1,83%, dimana harga besi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18.166,00 per
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp.17.833,00 per-batang,sehingga 
terjadi penurunan harga. 

Koca mcngalami kenaikan harga sebesar 0,74%,dimana pada bulan Mci 
2004 hargn knca adalah Rp. 44.833,00 per-lcmbar dan harga pada bulan Juni 
2004 nda lnh Rp. 45.166,00 per-lcmbar. 

Batu bata juga mengalami kenaikan harga sebesar 2,21 %.terjadi perubahan 
hargn pada bulan Mei 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pada bulan Mei 2004 
adalah Rp.22.666,00 pcr-100 biji.Sedangkan pada bulan Juni 2004 harganya 
mcncap~i Rp. 23.166,00 

Pada soat tcrjadi kcnaikan h~rga pada harga kaca dan batu bata, proyek 
mengalami kctcrlnmbotan pekerjaan,rea\isasi pekerjaan lcbih lambat 1,50% dari 
rencana proyek. Walnupun begitu telah tcrjadi peningkatan keterlambatnn sebesar 
435,71% dari bulan Mei 2004. 

(18. 7) Harga bcsi beton tidak mengalami perubahan,tetap sama seperti bulan 
lalu.Harga besi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Terjadi kcnaikan harga pada kaca sebesar 2,58%, hal tcrsebut dapat dilihat 
dan adanya pcrubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaca adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 per
lembar Harga Batu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal tersebut 
terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 2004. 
Pada bulan Juni 2004 harga batu bata ada\ah Rp. 23.166,00 pcr-100 biji, 
sedangkan harga pada bulanJuli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pada bulan Juli 2004 terjadi keterlambatan pelaksanann proyek sebesar 
0,70%.Berarti terjadi penurunan keterlambatan pekerjaan sebesar 53,33% dari 
bulan J uni 2004. 

(18.8) Pada bulan Agustus 2004 harga besi bcton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,scdangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rcndah yaitu 
Rp. 17.833,00 per-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
bcton sebesar 4 67%. ada bulan A ustus 2004. 

Sumber : Pcngolahan data 
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Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubaltan harga pada material 
kaca Peru bah an harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Jul i dan 
A!,'llstus 2004 sarna yaitu sebesar Rp.46.333.00 per-lembarnya. 

Begitupula dengan perubaban harga pada material baru bata,yaitu 
0°o.Oimana udak terjadi perubahan harga pada buJan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu llar£8 matenal batu bara pada bulan Juli dan Agustus 2()().1 sama 
yauu sebesar Rp 23 833.00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Agusrus 2004 terjadi keterlarnbatan sebesar I ,20° • pad a 
pekel)aan Sehmgga tel)adi peningkatan pada keterlambatan proyek )aitu 
scbesar 71 .43~. dari bulan sebelumnya. 

(18.9) Pada bulan September 2004 barga besi beton adalah Rp. 18.666.00 pcr-

'Jo 

!--
1\1 

batangnya.sedangh.an pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp. l8.666.00 per-batangnya.Berarti teJjadi perubahan harga pada material besi 
bcton scbesar 0°~ pada bulan September 2004. 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaca.Pcrubal1an harhr.lnya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agusn1s dan September 2004 sama yaitu scbesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Tcrjadi perubahan harga pada material batu bata yaitu mengalami ( 

' penurunan harga sebesar 0.70%.Dimana rerjadi perubahan harga pad a bulan ini 
dibandingkan dcngan bulan lalu.Harga material ban1 bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu scbesar Rp.23.833,00 per-I 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 teijadi keterlambatan pelaksanaan proyck 
sebesar 0.02% pada pekerjaan.Sehingga teJjadi penunman keterlambatan proyek 
yaitu sebesar 98,33% dari bulan sebelumnya. 

Wal1u :\o. Perubaban barga (%) De\iast perub:Jhan 
, ,ama Pro~ el.. besi balU proyel \\al.tu Pro,el Proyek kaca 

bet on bala (•o) pr0\·el(0 o) 
Peltryoan Mar-Q.I 191 8,4 ! ..().37 0,00 -3,59 

PembangWlan 
71 UNIRumah Ap<·Q.I 19 2 1.72 1.87 2.19 -6.43 79.11 

Rs Seha1 1~ pe 2'J 
DllAJ MedolM Ma~ -().1 19 3 -7,63 -1.47 -2.86 -6,06 -5,17 

Sem:unp1r 
JW>-().1 19 4 -1.83 0.74 2,21 -0,86 -85.78 

Sumber : Pengolahan data 
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Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
( 19. 1) Harga bcsi bet on mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 

bulan Pebruari 2004.Pada bulan Pebruari 2003 harga besi beton mcncapai 
Rp.l7.833,00 per-batangnya,namun pada bulan Maret 2004 teJjadi kenaikan 
harga sehmgga menjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 0,37%.Penurunan 
teJjadi karena harga kaca pada bulan Pebruari 2004 Rp. 44.833,00 per
lembamya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembamya. 

Hnrga b:uu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulan Pebruari harga batu bata Rp.22.833,00 per-100 bijinya 
sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sama yaitu Rp.22.833,00 per-
100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan 3,59% dari rencana pe
laksanann proyek. 

(19.2) Harga bcsi beton pada bulan April 2004 mengalami kenaikan scbesar 
1,72% dari bulan Maret 2004.l-lal tcrsebut terbukti dengan adanya perubahan 
harga yang terjadi,pada bulan Maret 2004 harga besi beton mencapai 
Rp.l9.333,00 per-batangnya.Namun pada bulan April 2004 mcningkat mcnjadi 
Rp.l9.666,00 per-batangnya. 

Harga kaca pada bulan ini mengalami kenaikan sebesar 1, 72% dari bulan 
Maret 2004.Kenaikan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perubahan harga 
yang tcrjadi, pada bulan Maret 2004 harga kaca mencapai Rp.44.666,00 per
lembamya.Scdangkan pada bulan April 2004 harganya menjadi Rp.45.500,00 per
lembamya 

Pcrubahan yang teJjadi pada harga batu bata adalah 2, 19%.Pcrubahan 
tcrsebut diketahui dari perubahan harga yang terjadi,yaitu pada bulan Maret 2004 
harganya adalah 22.833,00 per-100 bijinya.Sedangkan pada bulan April 2004 
harganya naik mcnjadi Rp.23.333,00 per-i 00 bijinya. 

Pada proyek terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi sebesar 
6,43%,sehingga teJjadi peningkatan pada ketcrlambatan pekerjaan proyek 
sebesar 79, II% dari bulan Maret 2004. 

(19.3) Pada bulan Mei 2004 terjadi penurunan harga pada material besi beton,kaca 
dan batu bata.Harga besi bet on mengalami penurunan hingga 7 ,63%.Dapat 
dijclaskan bahwa teJjadi perubahan harga dari Rp.l9.666,00 per-batangnya pada 
bulan April 2004 menjadi Rp.l8. 166,00 per-batangnya pada bulan Mei 2004. 

Harga kaca berubah dari Rp. 45.500,00 per-lembar pada bulan April 2004 
menjadi Rp.44.833,00 per-lembamya pada bulan Mei 2004.Sehingga terjadi 
pcnurunan harga kaca sebesar 1,47% dari bulan sebelumnya. 

Sumber: Pengolahan data 
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Perubahan yang terjadi pada harga batu bata adalah 2,86%.Perubahan 
ten.ebut dtketahlll dari pen1bahan barga yang teljadLyaitu pada bulan April 
2004 barganya ada lab 23333.00 per-1 00 bijinya.Sedangkan pad a bulan \lei 
2004 harganya turun menJad.i Rp.22.666,00 per-100 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekeljaan sebesar 6,06% dari rencana 
pel.el)aannya Berartt pada bulan ~lei 2004 teljad.i penunman keterlambatan 
pekeljaan proyek )ailu 5.77°'.. dari bulan April2004. 

( 19.4) Pada saat pelaksanaan proyek ini teljad.i penwunan harga besi beton sebesar 

No 

2U 

1.83° o. dimana harga besi beton pada bulan Mei 2004 adalah Rp. 18. I 66,00 per
batang dan harga pada bulan Juni 2004 adalah Rp.l7 .833,00 pcr
batang.sehingga teljadt penurunan harga. 

1-:aca mengalami kenaikan harga sebesar 0.74%.dimana pada bulan \lei 
2004 harga kaca adalah Rp. 44.833,00 per-lembar dan harga pada bulru1 Jum 
2004 ada lah Rp. 45.166,00 per-lembar. 

BaiU batajuga mengalami kenaikru1 barga sebesar 2,21 %.tcrjadi pcn1bahan 
hRrga pad a bulan :Vfei 2004 dan Juni 2004. Harga batu bata pad a bulan Mci 
2004 adalah Rp.22.666.00 per-I 00 biji.Sedangkru1 pada bulan Juni 2004 
harganya mencapai Rp. 23.166,00 

Pada saat terjadi kenatkan harga pada harga kaca daJ1 batu bata. proyck 
me 1gal n· ket I bata.t k · r · k · 1 bih 1 b t 0 86o/. da · I 81 I ' er am 1 pe C!Jaan.rea 1Sas1 pe ·elJaa.tl e run a ' 0 n 
rcncana proyek.berani telah terjadi penurunan keterlrunbatan sebesar 85,78% 
dari bulan Mei 2004. 

Wal.tu No. Perubahan harga(%) 0(niasr perubahan 
'ama Pro~e~ besl batu proye~ Wal.w Pro)el Pro)ek kaca 

(%) P-rO'el( .. o} bel on bata 
Pembanj,'Uillln Jul-03 20 I 0.71 Vl 0,00 1,98 

Kantor Ptla) anan PBB 
Gedung "-antor Aug-03 20 2 0.00 -0.39 0.00 -1 ,76 · 188.H8 
Pela) anan PBB 

Sumba) a Jl d<Jn Ill Sep-()3 20.3 -1 ,4 1 ·3,78 0,00 ·2.>4 44.63 

Oct-03 204 0.00 0.00 0,00 2.l«l -2 W.l 4 

' ' PcnJelasan (hhat :\o Pro)ek). 
(20.1) Harga best bcton mengalamJ kenaikan harga sebesar 0,710% dari harga 

bulan Juni 2003. harga besi beton pada bulan Juni adalah Rp.J4.100.00 per
batang. sedangkan pada bulan Jt~i 2003 harga besi beton meningkat menjadi 
Rp. I4.200,00.Berartt tetjadi kenaikaJJ harga besi beton. 

U Cnruk harga kaca mengalarni kenru'kan sebesar 8.7 10%.Harga kaca pada 
ulan Juni 2003 adalah Rp.47.650,00 per-lembar dan pada bulan Juli 2003 
rganya adalah Rp. 51 800.00 per-lembar. 

Surnber : Pengo laban data 
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Barga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan Juni 
2003. harga batu bata pada bulan Juni 2003 dan Juli 2003 adalah Rp. 240,00 per
bijinya.Jadi persentase pcrubahan harga batu bata pada bulan Juli 2003 adalah 
0%. 

Proyek mengalami kemajuan pekerjaan pada bulan Juli 2003 sebcsar 
I ,98% dan rencana pelaksanaan proyck. 

(20.2) I Jarga kaca mengalami penurunan harga sebesar 0,390% dari harga bulan 
Juli 2003. Pada bulan Juli 2003 harga kaca mencapai Rp. 51.800,00 per
lembarnya sedangkan pada bulan Agustus harganya mengalami penurunan 
menjadi Rp. 51.600,00 pcrlembamya. 

Untuk harga bcsi beton pada bulan Juli 2003 harganya adalah Rp. 
14.200,00 pcr-batang sedangkan pada bulan Agustus 2003 harganya tidak 
mengalami perubahan,masih sama yaitu sebesar Rp. 14.200,00 per
batangnya.Sehingga perubahan harganya pada bulan Agustus adalah 0%. 

Harga batu bata juga tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Juli 2003. padn bulan Juli 2003 harga batu bata Rp. 240,00 per-bijinya.dan pada 
bulan Agustus 2003 tidak terjadi perubahan harga,harganya masih tetap Rp. 
240,00 per-bijinya. Perubahan harga batu bata pada bulan Agustus 2003 adalah 
0%. 

Pada bulan Agustus 2003 proyek mcngalami keterlambatan pckcrjaan 
I, 76% dari rencana pelaksanaan proyek, berarti tedadi penurunan kcmajuan 
sebesar 188,88% dari bulan Juli 2003. 

(20.3) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 
bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 tedadi penurunan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3,780%.Penurunan 
te~adi karena harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan peke~aan 2,54% dari rencana 
pelaksanaan proyek, ~erarti keterlambatan meningkat 44,64% dari bulan Agustus 
2003 

Surnber : Pengolahan data 
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(20.4) Harga besi beton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 per· 
batangnya sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar 
Rp. 14.000,00. Berarti persentase perubahan harga besi beton pada bulan oktober 
adalah 0%. 

No. 

21 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembamya scdangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar 
Rp. 49.650,00. Berani persentase perubahan harga kaca pada bulan OI..1obcr 
adalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan padn bulan Oktober 2003 harganya juga samn yaitu sebesar Rp. 
240,00. Berani perscntase perubahan harga batu bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyek mengnlami kemajuan pckcrjaan 2,80% dari rcncana pclaksanaan 
proyck, bernrti kctcrlambatan mengalnmi penurunan scbesar 210,14% dari bulan 
September 2003. 

Woktu No. Perubahan harga (%) Deviasi Pentbahan 
Nnmn Proyck besi batu proyek Waktu Proyck l'royek knca 

beton bata c%> Proyek(%) 
l'embangunan Snrana Sep·OJ 21. 1 
Pendidikan SON Ml 

·1,41 -3.78 0,00 -1,71 

AI Muawnnah Oct-03 21.2 0,00 0,00 0,00 11,25 . 756,07 

Nov-03 21.3 1.43 -2,52 0,00 -3,12 ·127,77 

Dcc-03 21.4 3,52 -1,03 0,00 -0,02 -99,42 

Pcnjelasan (lihat No. Proyek) : 
(21.1) Harga besi beton mengalami penurunan harga sebesar 1,410% dari harga 

bulan Agustus 2003.Pada bulan Agustus 2003 harga besi beton mencapai Rp. 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan September 2003 teljadi penurunan 
harga sehingga menjadi Rp. 14.000,00 per-batangnya. 

Untuk hnrga kaca juga mengalami penurunan sebesar 3,780%.Penurunan 
terjadi knrena harga kaca pada bulan Agustus 2003 Rp. 51.600,00 per
lembamya,pada bulan September 2003 menjadi Rp. 49.650,00 per-lembamya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Agustus 2003. Pada bulan Agustus harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan September 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyek mengalnmi keterlambatan pekeljaan 1,71% dari rencana pelaksanaan 
proyek. 

Surnber : Pcngolahan data 
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(21.2) Harga besi beton pada bulan September 2003 adalah Rp. 14.000,00 pcr-
batangnya sedangkan pada bulan OJ.,"1obcr 2003 harganya juga sam a yaitu sebesar 
Rp. 14.000,00. Berarti persentase perubahan harga besi beton pada bulan oktober 
adalah 0%. 

Harga kaca pada bulan September 2003 adalah Rp. 49.650,00 per
lembarnya sedangkan pada bulan Ol..1ober 2003 harganya juga sama yaitu sebesar 
Rp. 49.650,00. Berarti persentase perubahan harga kaca pada bulan 01.."1ober 
adalah 0%. 

Harga batu bata pada bulan September 2003 adalah Rp. 240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Oktober 2003 harganya juga sama yaitu sebcsar Rp. 
240,00. Berarti persentasc perubahan harga batu bata pada bulan Oktober adalah 
0% dibandingkan dengan harga bulan September 2003. 

Proyek mengalami kemajuan peke~aan sebesar 11 ,25% dari rencana 
pelaksannan proyek, berarti keterlambatan pekerjaan menurun sebesar 756,07% 
dari bulan September 2003. 

(21.3) Harga besi beton mengalami kenaikan harga sebesar 1,43% dari harga bulan 
Oktober 2003.Pada bulan Oktober 2003 harga besi beton mencapai Rp. 14.000,00 
per-batanb'll)'a,namun pada bulan Nopember 2003 terjadi kenaikan harga 
sehingga mcnjadi Rp. 14.200,00 per-batanb'11)'8. 

Untuk hargn kaca juga mengalami pcnurunan sebesar 2,52%.Penurunan 
tcrjadi karena harga kacn pada bulan Oktober 2003 Rp. 49.650,00 per-lcrnbamya, 
sedangkan pada bulan Nopernber 2003 menjadi Rp. 48.400,00,00 per-Jernbamya. 

Harga batu bata tidak mengalami pcrubahan, sama dengan harga bulan 
Oktober 2003. Pada bulan Oktober harga batu bata Rp.240,00 pcr-bijinya 
sedangkan pada bulan Nopember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Proyck mengalami ketcrlambatan pekerjaan sebesar 3.12% dari rencana 
pelak-sanaan proyek, berarti terjadi penurunan kemajuan pelaksanaan proyek 
sebesar 127,77% dari bulan Oktober 2003 

(21.4) Harga besi beton mengalami kcnaikan harga sebesar 3,52% dari harga bulan 
Nopember 2003.Pada bulan Nopember 2003 harga besi beton mencapai Rp. 1 
14.200,00 per-batangnya,namun pada bulan Desember 2003 terjadi kenaikan 
harga schingga menjadi Rp. 14.700,00 per-batangnya. 

Untuk harga kaca juga mengalami pcnurunan sebesar 1,03%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Nopember 2003 Rp. 48.400,00 per
lembamya,pada bulan Desember 2003 menjadi Rp. 47.900,00 per-lembarnya. 

Harga batu bata tidak mengalarni perubahan, sama dengan harga bulan 
Nopember 2003. Pada bulan Nopember harga batu bata Rp.240,00 per-bijinya 
sedangkan pada bulan Desember 2003 harganya tetap sama yaitu Rp.240,00 per
bijinya. 

Sumber : Pengolahan data 
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Proyek mengalami keterlambatan pekeJjaan 0,02% dari rencana pelaksanaan 
proyek, berarti terjadi penurunan pada keterlambatan proyek yaitu sebesar 99,42% 
dari bulan Nopember 2003 . 

Waktu ~0. 
Nama Proyek 

Proyek Proyek 

Pembangunan Sep-04 22.1 
Sarana Pendidikan 
Gedung R Kelns Oct-04 22 2 
SON Keboharan 

Nov-04 22 3 

Perubahan harga (%) 

besi batu 
kaca 

bet on bata 
0,00 0,00 ·0,70 

·2,68 ·2,52 ·2.81 

-0,91 2,58 2,90 

Deviasi 
proyek 

(%) 

·1,84 

2,17 

·2,97 

perubahan 
waktu 

orovek(%) 

·217,71 

-236,87 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(22.1) Padn bulan September 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per· 

batangnya,scdangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp 18.666,00 per-batangnya.Berarti tcrjadi perubahan harga pada material besi 
beton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Pcrubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Agustus dan 
September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 tcrjadi keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 1,84% pada pekeljaan. 

(22.2) Pada bulan Oktober 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.166,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan September 2004 harganya yaitu Rp.l8.666,00 
per-batangnya.Berani teljadi penurunan harga pada material besi beton scbesar 
2,68% pada bulan Oktober 2004. 

Scdangkan pada bulan tnt terdapat perubahan harga pada material 
kaca.teljadi penurunan harga dari bulan lalu 2,52%,karena harga pada bulan 
September 2004 adalah sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya, sedangkan harga 
pada bulan Oktober turun menjadi Rp.45.166,00 per-lembamya. 

Tcrjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga scbesar 2,81%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan September 
2004 yaitu sebesar Rp.23.633,00 per-! 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Oktobcr turun menjndi Rp.23.000,00 pcr-100 bijinya. 

Sumber : Pengolahan data 
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Pada bulan Oktober 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyck sebesar 
2,17% pada pekeljaan.Sehingga tcrjadi penurunan ketcr1ambatan proyek yaitu 
sebesar 217,71% dari bulan sebelumnya. 

(22.3) Pada bulan Nopember 2004 ha.rga besi beton adalah Rp. 18.000,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Oktober 2004 harganya yaitu Rp.18.166,00 
per-batangnya.Derani teljadi penu.runan ha.rga pada material besi beton sebesar 
0,91% pada bulan Nopember 2004. 

No. 

23 

Sedangkan pada bulan ini terdapat perubahan harga pada material 
kaca.terjadi kenaikan harga dari bulan lalu 2,58%,karcna harga pada bulan 
Ol .. :tobcr 2004 adalah sebesa.r Rp.45.166,00 pcr-lcmba.rnya, sedangkan harga 
pada bulan Nopcmber naik mcnjadi Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Tcrjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
kenaikan harga sebesar 2,90%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan O!.iobcr 
2004 yaitu sebcsar Rp.23.000,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Nopember naik menjadi Rp.23.666,00 per-1 00 bijinya. 

Pada bulan Nopember 2004 terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 2,97% pada pekeJjaan.Schingga terjadi pcnu.runan kemajuan proyek 
yaitu sebesar 236,87% dari bulan sebelumnya 

Waktu No. Perubahan harga (%) Deviasi Perubahan 
NamaProyek besi batu proyek Waktu Proyck Proyek kaca 

be ton bat a (%) Proyek(%) 
Pembangunan Scp-04 23 I 0,00 0,00 -0,70 5,56 

Sarana Pendidikan 
Gedung R Kclas Oct-04 23 2 -2,68 

SON Ploso 
·2,52 -2,81 9,70 74,31 

Nov-04 23 .3 ·0,91 2,58 2,90 -1,90 -1 19,56 

Penjelasan (lihat No. Proyek): 
(23.1) Pada bulan September 2004 harga besi beton ada lab Rp. 18.666,00 per-

batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp. l8.666,00 per-batangnya.Berarti teljadi perubahan harga pada material besi 
beton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebesa.r Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebcsar 0, 70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 pcr-100 bijinya. 

Sumber : Pengolahan data 
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Pada bulan September 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
5,56% pada pekeljaan. 

(23.2) Pada bulan Oktober 2004 harga bcsi beton adalah Rp. 18.166,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan September 2004 harganya yaitu Rp.l8.666,00 
per-batangnya.Berarti teljadi penurunan harga pada material besi beton sebesar 
2,68% pada bulan OJ.."tober 2004. 

Scdangkan pada bulan ini terdapat perubahan harga pada material 
kaca.terjadi penurunan harga dari bulan lalu 2,52%,karena harga pada bulan 
September 2004 adalah sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya, sedangkan harga 
pada bulan Oktober turun menjadi Rp.45.166,00 per-lembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga scbesar 2,81%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dcngan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan September 
2004 yaitu scbesar Rp.23.633,00 per- i 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Oktobcr turun menjadi Rp.23.000,00 per-100 bijinya. 

,Pada bulan Oktober 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
9,70% pada pckeljaan.Sehingga tcrjadi peningkatan kemajuan proyek yaitu 
sebesar 74,31% dari bulan sebelurnnya. 

(23.3) Pada bulan Nopembcr 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.000,00 per-
batangnya,scdangkan pada bulan Oktober 2004 harganya yaitu Rp.18.166,00 
per-batangnya.Bcrarti teljadi penurunan harga pada material besi bcton scbesar 
0,91% pada bulan Nopcmber 2004. 

No. 

24 

Sedangkan pada bulan 1m terdapat perubahan harga pada material 
kaca.terjadi kenaikan harga dari bulan lalu 2,58%,karcna harga pada bulan 
Oktober 2004 adalah sebesar Rp.45.166,00 per-lembamya, sedangkan harga 
pada bulan Nopember naik menjadi Rp.46.333,00 per-Jembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
kenaikan harga sebesar 2,90%.Dimana teljadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Oktober 
2004 yaitu scbcsar Rp.23.000,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Nopembcr na1k menjadi Rp.23.666,00 per-I 00 bijinya. 

Pada bulan Nopember 2004 teljadi keterlambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 1.90% pada pekeljaan.Sehingga terjadi penurunan kemajuan proyek 
yaitu sebcsar 119,56% dnri bulan sebelumnya 

Wak1u No Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek Proyek Proyek besi 

kaca batu proyek Waktu 
beton bat a (%) Proyek(%) 

Pelayanan Kcsehatan Jul-04 24.1 0,00 2,58 2,88 -0,91 
Gedung Puskesmas 

Pabcan Aug-04 24.2 4,67 0,00 0,00 4,30 -572,45 

Sumber : Pengolahan data 
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Scp-04 24.3 0,00 0,00 -0,70 ·2.44 -156,62 

Penjclasan (lihat No. Proyck) : 
(24.1) Harga besi beton tidak mengalami perubahan,tetap sama seperti bulan 

lalu.Harga besi beton pada bulan Juni 2004 adalah Rp. 17.833,00 per-lembar 
sedangkan pada bulan Juli 2004 tidak mengalami perubahan,harga tetap sama 
yaitu sebesar Rp. 17.833,00 per-lembar 

Terjadi kenaikan harga pada kaea sebesar 2,58%, hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya perubahan harga yang terjadi pada bulan Juni 2004 dan harga bulan 
Juli 2004. Pada bulan Juni 2004 harga kaea adalah Rp. 45.166,00 per-lembar, 
sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya meningkat menjadi Rp. 46.333,00 
per-lembar Harga I3atu bata mengalami kenaikan harga sebesar 2,58%.Hal 
tersebut terbukti dengan adanya perubahan harga pada bulan Juni 2004 dan Juli 
2004. Pada bulan Juni 2004 harga batu bata adalah Rp. 23.166,00 per-100 biji, 
scdangkan harga pada bulan Juli 2004 adalah Rp. 23.833,00 per-100 biji. 

Pndn bulan Juli 2004 terjadi kctcrlambntan pelaksanaan proyek sebesar 
0,9 1% dari rencnnn pekcrjann proyck. 

(24.2) Padn bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Juli 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp. 17.833,00 per-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.pada bulan Agustus 2004. 

Scdangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Pcrubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan J uli dan 
Acustus 2004 sam a yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembarnya 

Begitupula dcngan perubahan harga pada material batu bata,yaitu 
O%.Dimana tidak terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lnlu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan A~:ustus 2004 sama yaitu 
sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan sebesar 4,30% 
pada pckerjaan.Schingga terjadi penurunan pada keterlambatan pelaksanaan 
proyek yaitu sebesar 572,45% dari bulan sebelumnya. 

(24.3) Pada bulan September 2004 harga besi beton a.dalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp.l8.666,00 per-batangnya.Berarti terjadi perubahan harga pada material besi 
beton sebcsar 0% pada bulan September 2004. 

Sedangka.n pada bulan ini juga tidak tcrdapat perubahan harga pada 
material kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembarnya. 

Sumber: Pengolahan data 
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Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-1 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 terjadi keter1ambatan pelaksanaan proyek 
sebesar 2,44% pada pekerjaan.Sehingga teljadi penurunan kemajuan 
pelaksanaan proyek yaitu sebesar 156,62% dari bulan sebelumnya. 

Waktu No Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyek 
besi 

kaca 
batu proyek Waktu Proyek 

bet on bat a (%) Proyek(%)_ 
Rumah dan l'rasarana Aug-04 25.1 4,67 0,00 0,00 5,57 
PcrurnnAs Oriyorcjo 

Scp-04 25.2 0,00 0,00 -0,70 42.22 657,70 

Oct-04 25.3 -2,68 -2,52 -2,81 7,30 -82,71 

Penjelnsan (lihnt No. Proyck) : 
(25.1) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-

batangnya,sednngkan pada bulan .luli 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp.\7.833,00 per-batnngnya.Berarti terjndi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.padn bulan A gust us 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Begitupula dengan perubahan harga pada material batu bata,yaitu 
O~o.Dimana tidak terjadi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama 
yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Agustus 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
5,57% dari rencana pelaksanaan proyek. 

(25.2) Pada bulan September 2004 harga besi bcton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 barganya sama yaitu 
Rp.l8.666,00 per-batangnya.Berarti terjadi perubahan harga pada material besi 
bet on sebesar 0% pada bulan September 2004. 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak terdapat perubahan harga pada 
material kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan 
Agustus dan September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Sumber: Pengolahan data 
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Terjadi perubnhan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 terjadi kemajuan pelaksanaan proyek sebesar 
42,22% pada pckerjaan.Schingga terjadi peningkatan kemajuan proyek yang 
sangat besar yaitu sebcsar 657,70% dari bulan sebelumnya. 

(25.3) Pada bulan Oktober 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.166,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan September 2004 barganya yaitu Rp.J8.666,00 
per-batangnya.Berarti terjadi pcnurunan harga pada material besi beton sebesar 
2,68% pada bulan Oktobcr 2004. 

i"fo. 

26 

Sedangkan pada bulan ini terdapat perubahan harga pada material 
kaca.terjadi pcnurunan harga dari bulan lalu 2,52%,karena harga pada bulan 
September 2004 adalah sebesar Rp.46.333,00 per-Jembarnya, sedangkan harga 
pada bulan Oktober turun menjadi Rp.45.166,00 per-Jembarnya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga scbcsar 2,81%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan September 
2004 yaitu scbesnr Rp.23.633,00 pcr-1 00 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
Oktober turun mcnjadi Rp.23.000,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan Oktober 2004 terjadi kcmajuan pelaksanaan proyek sebesar 
7,30% pada pckerjaan.Sehingga tcrjadi penurunan kcmajuan proyek yaitu 
sebesar 82,71% dari bulan scbclumnya. 

Waktu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek besi bam proyek Waktu Proyck Proyek kaca 

bet on bat a (%) Proyek(%) 
Rumah Type RZ 100 Aug-04 26 I 4.67 000 0.00 1.58 
Perumnas Oriyorejo 

Sep-04 262 0 .00 0.00 -0.70 0.71 -55.3 t 

Penjelasan (lihat No. Proyck) : 
(26.1) Pada bulan Agustus 2004 harga besi beton adaJab Rp. 18.666,00 per-

batangnya,sedangkan pad a bulan J uli 2004 harganya lebih rendah yaitu 
Rp. l7.833,00 per-batangnya.Berarti terjadi kenaikan harga pada material besi 
beton sebesar 4,67%.pada bulan /\gustus 2004. 

Sedangkan pada bulan ini tidak terdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu Oo/o,karcna harga pada bulan Juli dan 
Agustus 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Sumber : Pcngolahan data 
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Begitupula dengan perubahan harga pada material batu bata,yaitu 
O%.Dimana tidak te~adi perubahan harga pada bulan ini dibandingkan dengan 
bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Juli dan Agustus 2004 sama yaitu 
sebesar Rp.23.833,00 per-100 bijinya. 

Pads bulan Agustus 2004 terjadi kemajuan pekerjaan sebesar 1,5 8% dari 
rencana pelaksanaannya. 

(26.2) Pada bulan September 2004 harga besi beton adalah Rp. 18.666,00 per-
batangnya,sedangkan pada bulan Agustus 2004 harganya sama yaitu 
Rp. l8.666,00 pcr-batangnya.Bcrarti terjadi perubahan harga pada material besi 
beton sebesar 0% pada bulan September 2004. 

No. 

27 

Sedangkan pada bulan ini juga tidak tcrdapat perubahan harga pada material 
kaca.Perubahan harganya dari bulan lalu O%,karena harga pada bulan Agustus dan 
September 2004 sama yaitu sebesar Rp.46.333,00 per-lembamya. 

Terjadi perubahan harga pada material batu bata,yaitu mengalami 
penurunan harga sebesar 0,70%.Dimana terjadi perubahan harga pada bulan ini 
dibandingkan dengan bulan lalu.Harga material batu bata pada bulan Agustus 
2004 yaitu scbcsar Rp.23.833,00 per-100 bijinya, sedangkan pada saat bulan 
September turun menjadi Rp.23.633,00 per-100 bijinya. 

Pada bulan September 2004 terjadi kemajuan pelaks<maan proyek sebesar 
0,71% pada pekerjaan.Sehingga terjadi penurunan kemajuan pelaksanaan proyek 
yaitu sebesar 55,31% dari bulan sebelumnya. 

Walctu No. Perubahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyek besi batu proyek Waktu Proyck kaca 
(%) Proyek(%) bet on bata 

Pembangunan Mar-03 27 I 035 2.43 0 .00 6.91 
Gedung kuliah 
dan Poliklinik 

UK Petra 
Apr-03 272 0.00 3.67 0.00 3.03 -56.15 

Surabaya 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(27. I) Pada bulan Maret 2003 terjadi perubahan harga pada material besi bet on 

Harga besi bet on pada bulan Pebruari 2003 adalah Rp. I 4.450,00 per-batangnya 
sedangkan pada bulan Maret 2003 adalah Rp.J4.500,00 per-batangnya.Jadi 
kenaikan harga yang terjadi pada harga material besi beton adalah 0,35% 

Untuk harga kaca mengalami kenaikan harga sebesar 2,43%.Dapat dilihat 
dari harga material kaca pada bulan Pebruari 2003 yaitu Rp.45.200,00 per
lembamya sedangkan pada bulan Maret 2003 yaitu sebesar Rp.46.300,00 per
lcmbamya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Pebruari dan Maret 2003 yang sama 
yaitu sebesar Rp.22.833,00 pcr-JOO biiinva 

Sumber : Pengolahan data 
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Pada bulan Maret 2003 pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan 
peke~aan sebesar 6,91% dari rencana pe1aksanaan. 

(27.2) Pada bulan April 2003 tidak te~adi perubahan harga pada material besi 
beton.Harga besi beton pada bulan Maret 2003 adalah Rp.l4.500,00 per
batangnya sedangkan pada bulan April 2003 adalah Rp.14.500,00 per
batangnya.Jadi perubahan harga yang terjadi pada harga material besi beton 
adalah 0% 

No. 

28 

Untuk harga kaca mcngalami kenaikan harga sebesar 3,67%.Dapat 
dilihat dari hargn material kaca pada bulan Maret 2003 yaitu Rp.46.300,00 per
lembamya sednngkan pada bulan April 2003 yaitu sebesar Rp.48.000,00 per
lembamya. 

Bcgitujuga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Maret dan April 2003 yang sama 
yaitu sebesar Rp.22.833,00 per- I 00 bijinya 

Pada bulan April 2003 pelaksanaan proyek mengalami kemajuan 
pekcrjann scbcsar 3,03% dari rcncana pelaksanaan. Berarti terjadi penurunan 
kemajuan pckerjaan proyek sebesar 56,15% dari bulan Maret 2003. 

Wakw No. Pembahan harga(%) Deviasi Perubahan 
Nama Proyek 

Proyek besi batu proyek Waktu Proyek kaC<J 
(%) Provek(%) bet on bat a 

Pembangunan Jan-04 28. 1 21 31 -6.40 -55.87 
Gedung ASKES 
Darmahusada Feb-04 28.2 0.00 0.00 0.00 -33.18 -40.61 

lndah 
:'vlar-04 28 3 8.41 -0.37 0.00 -13.69 -58 74 

Penjelasan (lihat No. Proyek) : 
(28.1) Harga besi bet on menga1ami kenaikan harga sebesar 21,31% dari harga 

bulan Desember 2003.Pada bulan Desember 2003 harga besi beton mencapai 
Rp.l4. 700,00 per-batangnya,namun pada bulan Januari 2004 te~adi kenaikan 
harga sehingga menjadi Rp. 17.833,00 per-batangnya 

Untuk harga kaca mengalami penurunan sebesar 6,40%.Penurunan terjadi 
karena harga kaca pada bulan Desember 2003 Rp. 47.900,00 per-lembamya,pada 
bulan Janunri 2004 menjadi Rp. 44.833,00 per-lcmbamya 

Pada pclaksanann proyek terjadi keterlambatan pekerjann proyek sebcsar 
55,87% dari rencana pelaksanaan proyek. 

(28.2) Pada bulan Pcbruari 2004 tidak terjadi perubahan harga pada material 
bcsi beton,kaca dan batu bata. Harga besi bet on pada bulan Januari dan Pebruari 
2004 adalah Rp.17.833,00 per-batangnya.Jadi perubahan yang terjadi pada 
harga material bcsi beton adalah 0% 

Sumber : Pengolahan data 
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Untuk harga kaca perubahan harganya adalah O%.Dapat dilihat dari harga 
material kaca pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama yaitu sebesar 
Rp.44.833,00 per-lembamya. 

Begitu juga untuk harga batu bata perubahan harganya adalah O%.Dapat 
dilihat dari harga material bata pada bulan Januari dan Pebruari 2004 yang sama 
yaitu scbesar Rp.22.833,00 per-1 00 bijinya. 

Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan pada bulan Pebruari sebesar 
33,18% dari rencana pelaksanaan proyek.Berarti terjadi penurunan 
kcterlambatan pekerjaan yang cukup besar yaitu 40,61% dari bulan sebelumnya. 

(28.3) Harga bcsi bet on mengalami kenaikan harga sebesar 8,41% dari harga 
bulan Pcbruari 2004.Pada bulan Pcbruari 2003 harea besi beton mencapai 
Rp. l7. 833,00 per-batangnya,namun pad a bulan Maret 2004 teljadi kenaikan 
harga schingga mcnjadi Rp. 19.333,00 per-batangnya. 

Untuk hargn kaca juga mengalami penurunan sebesar 0,37%.Penurunan 
terjadi karena harga kaca pada bulan Pebruari 2004 Rp. 44.833,00 per
lembarnya,pada bulan Maret 2004 menjadi Rp. 44.666,00 per-lembarnya. 

Harga batu bata tidak mengalami perubahan, sama dengan harga bulan 
Pebruari 2004. Pada bulan Pebruari harga batu bata Rp.22.833,00 per-! 00 bijinya 
sedangkan pada bulan Maret 2004 harganya tetap sama yaitu Rp.22.833,00 per
! 00 bijinya. 

Proyek mengalami ketcrlambatan pckerjaan 13,69% dari rencnna 
pelaksannan proyck,berarti terjadi penurunan keterlambatan proyek sebesar 
58,74% dari bulan sebelumnya 

Sumber : Pcngolahan data 

4.3 PEMBAHASAN 

Seperti kua ketahui, pada semua kejadian.Pasti ada faktor yang menyebabkan 

terjadinya suatu kejadian.Antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya di

tunjukkan dengan adanya hubungan (korelasi ). Kejadian itu dapat dinyatakan dengan 

perubahan nilai variabel. Dalam pcmbahasan ini akan dijelaskan mengenai hasil 

penggambaran antam dua variabel yang ditinjau yaitu perubahan harga bcsi beton 

dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek, perubahan harga kaca dengan perubahan 

waldu pelaksanaan proyek, serta perubahan harga batu bata dengan pcrubahan wat..1u 

pelaksannan proyek. Berikut ini adalah gam bar scatter plot dalam hasil penelitian : 



Gam bar 4.3.1 : Gam bar Scatter plot antara perubahan harga besi beton dengan 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek 
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Gambar 4.3.2 : Gam bar Scatter plot antara perubahan harga besi beton dengan 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek.(gambar diperbesar) 
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Gambar 4.3.3 : Gambar Scatter plot antara perubahan harga kaca dengan 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek 
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Gam bar 4.3.4 : Gam bar Scatter plot antara perubahan harga kaca dengan 

Perubahan wal..'tu pelaksanaan proyek.(gambar diperbesar) 
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Gambar 4.3.5 . Gam bar Scatter plot antara perubahan harga batu bata dengan 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek. 
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Gam bar 4.3.6 : Gambar Scatter plot antara perubahan harga bata dengan 

Perubahan waktu pelaksanaan proyek.(gambar dipcrbesar) 

HiOO 

-'i • -;; 10001 
!. e • Q. 

" 500 • .. • .. 
" j • .. f I l • :s -3. ·2 ·1 1 2 
~ .. 
3: ·500 

" 2 
.3 

-1000 f a 
8. 
> I 

1500 

X(p•rubahan harga botu bata(%1) 

.., 
• 

l 

88 



89 

Dari gam bar scatter plot diatas dapat diketahui bentuk/trend dari titik-titik yang 

menyusun gambar tersebut.Berikut penjelasan/asumsi dari masing-masing scancr plot. 

a. Dari gambar 4.3.1 dapat diketahui gambaran hubungan antara ·perubahan harga 

material besi beton dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek.Dari gambar 

tersebut mungkin belum dapat terlihat dengan jelas bagaimana hubungannya,namun 

dari gambar 4.3.2 yang merupakan pembesaran dari gambar 4.3.1 dapat terlihat 

bahwa titik-titik yang mcnyusun gambar tersebut tersebar hampir disemua 

kuadran.Dapat diasumsikan bahwa perubahan harga material besi beton tidak ada 

hubungannya dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek.Perubahan waktu 

pelaksanaan proyck tidak disebabkan oleh perubahan harga material besi beton. 

b. Dari gambar 4.3.3 dnpat diketnhui gambamn hubungan antara perubahan harga 

material kacn dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek.Dari gambar tersebut 

mungkin bclum dapnt terlihat dengan jelas bagaimana hubungannya,namun dari 

gambar 4.3.4 yang merupakan pcmbesaran dari gambar 4.3.3 dapat terlihat bahwa 

titik-titik yang mcnyusun gambar tersebut tersebar hampir disemua kuadmn.Dapat 

diasumsikan bahwa perubahan harga material kaca tidak ada hubungannya dengan 

perubahan waktu pelaksanaan proyek.Perubahan waktu pelaksanaan proyek tidak 

disebabkan oleh perubahan harga material kaca. 

c. Dari gambar 4.3.5 dapat diketahui gambaran hubungan antam perubahan harga 

material batu bata dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek.Dari gambar 

tersebut mungkin belum dapat terlihat dengan jelas bagaimana hubungannya,namun 

dari gambar 4.3.6 yang merupakan pembesaran dari gambar 4.3.5 dapat terlihat 

bahwa titik-titik yang menyusun gambar tersebut tersebar hampir disemua 

kuadran.Dapat diasumsikan bahwa perubahan harga material batu bata tidak ada 

hubungannya dengan perubahan waktu pelaksanaan proyek.Perubahan waktu 

pelaksanaan proyek tidak disebabkan olch pembahan harga material batu bata.Selain 

itu pada gam bar juga terlihat banyak tidak terjadinya perubahan harga pada material 

batu bata namun kenyataannya proyek mengalami perubahan waktu pe

laksanaan.Pcmbahan waktu peluksanaan proyek tersebut mungkin disebabkan oleh 

faktor Jain, bukan karena pcrubahan harga material batu bata. 
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Dapat dijclaskan pula berdasarkan scatter plot hasil penelitian.teJjadi 

penyimpangan yang cul:up jclas terlil1at berupa titik-titik yang terletak jauh dari 

sekwnpulan tittk-titik yang membentuk suatu pola.:>.1isalnya pada titik (1.43: -13.200) 

pada gam bar 4.3. I gam bar scatter plot antara perubahan harga besi bet on dengan per

ubahan waktlt pelaksanaan proyek.Penyimpangan tersebut teJjadi pada proyek 

pembangunan Park A venue Regency Dian lstana.dimana teJjadi pada awal pelaksanaan 

pro)ek.Dan proyek yang mengalamt kemajuan pekeljaan sangat sedikit yaitu O,OJ•,. 

kcmudian bulan benkutnya mengalami keterlambatan sebesar 1.31 %.Besamya nilai 

perubahan waktu pelaksanaan proyek pada pcnelitian ini biasanya teljadi pada a"' al 

pelaksanaan proyek yang ditmJau.Begitu pula pada pembangunan SMI.i Petra Grahn 

Famili dan Pembangunan Hartono Elektronik. 

Bcrdasarkan penelitian ini.pada umumnya kenaikan harga material besi 

beton,kaca dan batu bata tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek.Hal tersebut 

karena pada proyck yang ditinjau material besi beton,kaca dan batu bata yang digunakan 

untuk pelaksnnaan proyck tersebut tidaklah terlalu banyak. Umumnya material besi 

bet on yang digtmakan pada proyek berkisar 8-25%,Lmtuk kaca berkisar 3- I 0% dan 

untnk batu bata berkisar 4-10% dari total pelaksanaan proyek.Jadi mungkin saja 

kcbutuhan akan material tersebut masib dapat teratasi tanpa harus mempengarul1i waktu 

pelaksanaan proyek. 

Berikut ini daftar pengelompokkan proyek berdasarkan pada pola pembahan 

harga material dan wak'1l.l pelaksanaan proyek pada saat ditinjau. 

1 Proyek yang mengalami peningkatanipenurunan wab.'1l.l pelaksanaan proyek saat 

harga matenal best bet on mengalami peningkatan!penurunan, yaitu : 

a. Pembangunan Ruang kelas Gedung Selapa 21antai Tabap I,Surabaya 

b. Rehabihtasi Pos C'andi .Surabaya 

c. Raflles Garden tipe Stamford.Surabaya 

d. Rehab Gedtmg dan Fasilitas Gedung GOR ITS. Surabaya 

e. Park Avenue Regency Dian lstana.Surabaya 

f Ruang Kuliah dan Ruang Dosen lt. I (tallap 11) T. Lingkungan ITS 

g. Pembangunan SML" Petra Graha Famili 

h. Pembangunan Gedung Kanwil Diljen Pajak 

L Pcmbangw1an 1-lartono Elektronik Surabaya 



J. Trade Center Mall 

k Pcmbangunan ASKES Jemursari 

I. Pembangunan Rumah Tinggal tipe Sommer Set 253.'288 L 12 

m Pembangunan 71 unit Rumah Rs. Sebat tipe 29 DLLAJ :--tedokan Semamp1r 

n. Pemban{,'llllan Sarana Pendidikan Gedung R.Kelas SDN Keboharan 

o. Pembangunan Sarana Pendidikan Gedung R.Kelas SON Ploso 

p Rumah dan Prasarana Perumnas Dnyorejo.Gresik 

9) 

Proyek-proyek tersebut d1atas merupakan proyek yang mengalami peningkatan waktu 

pelaksanaan proyek saar harga matenal besi beton mengalami kenaikan harga.begim 

pula sebaliknya. 

2. Proyek yang mengalami penurunan/peningkatan waktu pelaksanaan proyek saar 

harga material bcsi bcton mengalami peningkatan/penurunan, yairu : 

a. Pembangunan Ruang kelas Gedlu1g Selapa 2 lantai Tahap l,Surabaya 

b. Pcmbangunan Dem1aga Sea Rider ,Surabaya 

c. PembaJlj,'\man Ruang kclas Gedlmg Selapa 2 lantai Tahap ll,Surabaya 

d. Raffies Garden tipe Stamford,S\•rabaya 

c. Park Avenue Regency Dian lstana,Surabaya 

f. Ruang Kulish dan Ruang Dosen lt.l (tahap II) T. Lingkungan ITS 

g. Pembangunan S:vtU Petra Graha Famili 

h. Pembangunan Gedung Kanwil Dirjen Pajak 

1. Pembangunan Hanono Elektronik Surabaya 

J Trade Center \laU 

k. Pembangunan ASKES Jemursari 

I. Pembangunan Rumah Tmggal tipe Sommer Set 2531288 L 12 

m Pcmbangunan Kantor Pelayanan PBS Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 

II dan Ill 

n Pembangunan Sarana Pendidikan SD~ Y!l AI Muawanah 

o. Pembangunan Sarana Pend1dikan Gedung R.Kelas SDK Ploso 

p. Pelayanan Kesebatan Gedw1g Puskesmas Pabean 

q. Pembangunan Gedlmg ASKES Dhannahusada lndah,Surabaya 



92 

Proyek-proyck tersebut diatas merupakan proyek yang mengalami peningkatan wak1U 

pelaksanaan proyek saat barga material besi beton mengalami penurunan harga,bcgnu 

pula sebahkn:ya. 

3. Pro) ek ) ang meogatama peningkatan!penurunan waktu pelaksanaan proyek saat 

harga material bcsa beton tidak mengalami perobahan. yaitu : 

a Pembangtman dan Revnalisasi SO!\ Karang Pilang V,Surabaya 

b. Pembang~man dan Revnalisasi SL TP Negeri 24.Surabaya 

c. Pembangunan Ruang kelas Gedung Selapa 2 lantai Tahap I,Surabaya 

d. Pembangunan Dermaga Sea Rider .Surabaya 

e. Pemban&rtman Ruang kelas Gedung Selapa 2 lantai Tahap II.Surabaya 

f Raffles Garden tipe Stamford.Surabaya 

g. Rehab Gedung dan Fasi litas Gedung GOR ITS, Surabaya 

h. Rehab Gedung dan Fasilitas Gedung TITS. Surabaya 

1. Park Avenue Regency Dian lstana,Surabaya 

J. Ruang Ku liah dan Ruang Dosen It. I (tahap ll) T. Lingkungan ITS 

k. Rehab Gedung dan Fasi litas Gedung U ITS, Surabaya 

I. Pembangunan SML, Petra Gral1a Famili 

m. Pembangunan Oedung Kanwit DiJjen Pajak 

n Pembangunan llanono r::tektronik Surabaya 

o. Trade Center Mall 

p Pembangunan ASKES Jemursari 

q. Pembangunan Rumah Tinggal tape Sommer Set 253/288 L 12 

r. Pembangunan Kantor Pelayanan PBB Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 

II dan Ill 

s Pembangunan Sarana Pendidikan SON Ml AI Muawanah 

1. Pelayanan Kesehatan Gedung Puskesmas Pabean 

u. Rumah dan Prasarana Perurnnas Driyorejo.Gresik 

v. Rumah tipe RZ I 00 Perunmas Driyorejo.Gresik 

w. PembruJg~man Gedlulg ku liah dan Poliklinik UK Pe1ra Surabaya 

x. Pembangunan Gedlmg ASKES Dhannahusada lndah,Surabaya 
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Proyck-proyek 1ersebu1 diatas merupakan proyek yang mengalami peningkatan maupun 

penunman walctu pclaksanaan proyek saat harga material hesi beton tidak mcngalam1 

perubahan harga. 

4 Pro}ek yang mengalam1 peningkatanipenunman waJ..-ru pelaksanaan pro)ek saat 

harga matenal kaca mengalami peningkatanlpenurunan, yaitu : 

a Pembangunan dan Revitalisasi SON Karang Pilang V ,Surabaya 

b Pembangunan Ruang kelas Gcdung Selapa 2 lantai Tahap I,Surabaya 

c. Pembangunan Dcnnaga Sea Rider .Surabaya 

d Rchabihtasi Pos Candi .Surabaya 

e Raffies Garden tipe Stamford.Surabaya 

f. Rehab Gcdung dan Fasi litas Gedung GOR ITS. Surabaya 

g. Rehab Gedung dan Fasilitas GedLmg T ITS, Surabaya 

h. Park A venue Regency Dian lstana.Surabaya 

i. Pcmbangunan SMU Petra Graha Famili 

J. Pembangunan Hartono Eleklronik Surabaya 

k. Trade Center Mall 

I. Pcmbangunan ASKES Jemursan 

m. J)cmbangw1an Rwnah Tinggal tipe Sommer Set 253!288 L 12 

n. Pcmbangunan 71 unit Rumab Rs. Sehat tipe 29 DLLAJ Medokan Semampir 

o. Pembangunan Kantor Pelayanan PBS Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 

II dan Ill 

p Pembangunan Sarana Pendidtk.an SDK Ml AI Muawanah 

q. Pembangunan Sarana pendidikan Gedung R.Kelas SD~ Keboharan 

r. Rumah dan Prasarana Penunnas Driyorejo.Gresik 

s Pcmbangunan Gedung ASKES Dbarmahusada lndah.Surabaya 

Proyek-proyek tcrscbut diatas merupakan proyek yang mengalami peningkatan waktu 

pelaksaoaan proyck saat harga material kaca mengalami kenaikan barga,begitu pula 

scbaliknya. 

5. Proyek yang mengalami penumnan/peningkatan waktu pelaksanaan proyek saat 

harga material kHca mengalaffiJ penmgkatan/penumnan. yaitu : 



a. Pembangunan dan Revitalisasi SLTP Negeri 24,Surabaya 

b. Pcmbangunan Ruang kelas Gcdtmg Selapa 2 lantai Tahap LSurabaya 

c. Pembangunan Dermaga Sea Rider .Surabaya 

d. Pcmbangunan Ruang kelas Gcd\illg Selapa 2 lantai Tahap II,Surabaya 

c Raffies Garden tlpe Stamford.Suraba) a 

r. Park Avenue Regcnc) Dian lstana,Surabaya 

g Ruang Kuliah dan Ruang Doscn h. I (tahap II) T. LingJ.mngan ITS 

h Rehab Gedung dan Fas1litas Gedung t.; ITS. Surabaya 

1. Pembangunan S:VIU Petra Graha Famili 

j . Pcmbangunan Gedung Kanwil Diljen Pajak 

1... Pembanguoan Hanono Elektronik Surabaya 

I. Trade Center Mall 

m. Pembangunan ASKES Jemursari 

n. Pembangunan Rumah Tinggal tipe Sommer Set 253/288 L 12 

o. Pcmbangunan 71 tLnit RUlllah Rs. Sehat tipe 29 DLLAJ Medokan Semampir 
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p. Pembangunan Kantor Pelayanan PBB Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 

II dan Ill 

q Pcmbang1man Sarana peudidikan Gcdung R.Kelas SON Keboharan 

r. Pembangunan Sarana Pcndidikan Gedung R.Kelas SDN Ploso 

s. Pembangunan Gedung kuliah dan Poliklinik UK Petra Surabaya 

Proyek-proyek tersebut diatas mempakan proyek yang mengalami peningkatan wak1U 

pelaksanaan proyck saat harga material kaca mengalami penumnan harga.begitu pula 

sebahlm~a 

6. Pro)ek )ang mengalam1 penmgkatan/penumnan Yoaktu pelaksanaan proyek saat 

harga matcnal kaca udak mengalamt perubahan. yaitu : 

a. Pernban!,'Unan Ruang kelas Gcd\illg Selapa 2 lantai Tahap LSurabaya 

b. Pembangunan Dermaga Sea Rider ,Surabaya 

c. Pembangunan Ruang kelas Gcdung Selapa 2 lantai Tahap ll,Surabaya 

d. Raffies Garden tipe Stamford,Surabaya 

e. Park Avenue Regency Dian lstana,Surabaya 

f. Pembangunan SMU Petra Graha Famili 



g. Pcmbangunan Gedung Kanwil Diljen Pajak 

h. PembaJ1!,'UI1an Hanono Elektronik Surabaya 

1. Trade Center MaU 

J. Pemban!,'Uilan ASKES Jemursari 

k Pcmbangunan Rumah Tinggal tipe Sommer Set 2531288 L 12 
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I Pembangunan Kantor Pelayanan PBB Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 

II dan Ill 

m. Pembangunan Sarana Pendtdikan SON Ml AI Muawanah 

n Pelayanan Kesehatan Gedung Puskesmas Pabean 

o. Rurnah dan Prasarana Perumnas Driyorejo,Gresik 

p. Rumah tipe RZ I 00 Penmmas Driyorejo.Gresik 

q. Pembangunan GedLmg ASKES Dbarmahusada lndah,Surabaya 

Proyek-proyek tersebut diatas merupakan proyek yang mengalami peningkatan maupun 

penunman waktu pelaksanaao proyek saat harga material kaca tidak mcngalami pcr

ubahan harga. 

7. Proyek yang mengalami peningkatan/penurunan waktu pelaksanaan proyek saat 

harga material batu bata mengalami peningkatan/penurunan.yaitu : 

a. Pemban!,'lman dan Revitalisasi SON Karang Pi lang V .Surabaya 

b. Rehabilitast Pos Candi .Surabaya 

c. Raffles Garden tipe Stamford.Surabaya 

d. Pari. Avenue Regency Dian lstana.Surabaya 

e Ruang Kuliah dan Ruang Dosen It! (tahap II) T. Lingkungan ITS 

f . Pembangunan Sl\11..: Petra Graba Famili 

g. Pembangunan llanono Elcktronik Surabaya 

h. Trade C'eoter ~1all 

Pcmbangunan Rumah Tmggal tipe Sommer Set 253/288 L 12 

J. Pembangunan 71 unit Rumah Rs. Sehat tipe 29 DLLAJ Medokan Semampir 

k. Pembangunan Sarana pendidikao Gedung R.Kelas SON Keboharan 

I. Pelayanan Kesehatan Gedung Puskesmas Pabean 

m. Rumah dan Prasarana Perumnas Driyorejo,Gresik 

n. Rumah tipc RZ I 00 Pertunnas Driyorejo.Gresik 
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Proyck-proyek tersebut diatas merupakan proyek yang mengalami peningkatan wakru 

pelaksanaan proyck saat harga material barn bata mengalami kenaikan narga.begiru pula 

sebahkn~a. 

8. Proyek yang mengalami penurunan:peningkatan waktu pelaksanaan proyek saat 

harga matenal baru bata mengalami peningkatanlpenurunan. yaitu : 

a. Pembangunan dan Revitalisasi SLTP :\egeri 24.Surabaya 

b. Pembangunan Ruang kelas Gedung Selapa 2 lantai Tahap II,Surabaya 

c. Raffles Garden tipe Stamford.Surabaya 

d. Ruang Kuhah dan Ruang Dosen it.! (tahap II) T. Linglmngan ITS 

e. Pcmbanglman Gedung Kanwil Ditjen Pajak 

f. Pembangunan Hanono Elektronik Surabaya 

g. Trade Center Mall 

h. Pcmbangunan Rumah Ti1Jggal tipe Sommer Set 2531288 L 12 

1. Pembangttnan 7 1 LUlit Rumah Rs. Sehat tipe 29 DLLAJ ~1edokan Semampir 

j. Pembangunan Sarana pendidikan Gcdung R.Kelas SDN Keboharan 

k. Pembangunan Sarana Pendidikan Gedung R.Kelas SDN Ploso 

I. Rumah dan Prasarana Perumnas Driyorejo.Gresik 

Proyek-proyek tersebut dtatas mcrupakan proyek yang mengalami peningkatan waktu 

pelaksanaan proyek saat harga material batu bata mengalami penurunan harga.bcgitu 

pula sebaliknya 

9. Proyek yang mcngalami peningkatanlpenurunan waktu pelaksanaan proyek saat 

barga matcnal batu bata tidak mengalami perubahan. yairu : 

a Pcmbangtman Ruang kelas Gedung Selapa 2 lantai Tahap I,Surabaya 

b Pembangunan Dermaga Sea Rider .Surabaya 

c Pembangtman Ruang kelas Gedung Selapa 2 lantai Tahap II,Surabaya 

d. Raffles Garden ripe Stamford.Surabaya 

e. Rehab Gcdung dan Fasilitas Gedung GOR ITS. Surabaya 

f. Rehab Oedung dan Fasilitas Gedung T lTS. Surabaya 

g. Park Avenue Regency Dian lstana.Surabaya 

h. Ruang Kuliah dan Ruang Dosen lt.l (t.ahap II) T. Lingl.:ungan ITS 



i. Rehab Gcdung dan Fasilitas Gedung U ITS, Surabaya 

j . Pernbangunan S~1U Petra Graha Famili 

k. Pernbangunan Gedung Kanwil Diljen Pajak 

I. Pernbangunao Hanono Elektronik Surabaya 

rn Trade Center 'vlall 

n Pembangunan ASKES Jemursari 

o. Pembangunan Rumah Tinggal tlpe Sommer Set 253.1288 L 12 
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p. Pembangunan Kantor Pelayanan PBB Gedung Kantor Pelayanan PBB Surabaya 
II dan 111 

q. Pembangunan Sarana Pendidikan SON MI AI \iuawanah 

r. Pelayanan Kesebatan Gedung Puskesmas Pabean 

s. Pcmbangunao Gedung kuliab dan Poliklinik UK Petra Surabaya 

t. Pembangunan Gedtmg ASKES Dharmahusada lndah,Surabaya 

Proyek-proyek tcrscbut diatas merupakar.1 proyek yang mengalami peningkatan numpun 

penurunan waklll pelaksanaan proyck saat harga material batu bata tidak mengalami 
pe111bahan harga. 



S.l Kesimpulan 

BAB V 

KESLMPULAN DAN SARAN 
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Penarikan kcsunpulan didasarkan pada hasil analisa scaner diagram yang mem

berikan gambaran tentang korelast antara 2 variabel yaitu antara kenaikan harga dcngan 

\'aktu pelaksanaan proyek. Kesimpulan berupa pembuktian dari hasil penelitian yang 

dilakukan berupa ad~L' tidak ada hubungan antara kenaikan harga besi beton, kaca dan 

batu bata dengan wakiu pclaksanaan proyek bangunan gcdung di Surabaya dan 

scknamya. 

Dari peneliti<Ut yang dilakukan umullUlya material yang ditinjau yaint besi 

bcton,kaca dau batu bata tidak terdapat hubtmgan dengan waktu pelaksanaan proyek. 

Hasil dnri peuclitian ini tidak mendukwtg hipotesa awal yang menyatakan adanya 

pengaruh antara kenaikan harga material besi beton, kaca dan batu bata tcrhadap waktu 

pclaksanaan proyck di Suntbaya dan sekitamya. SehiiJgga dapat disimpulkan 

pelaksanaan proyck yang ada di Surabaya dan sekitamya mengalami keterlambatan 

karena faktor lain.bukan karena kenaik<Ut harga besi beton.kaca dan batu bata. 

5.2 Saran 

Dalam pclaksanaan penelittan ini tentunya terdapat kekurangan yang akan 

san gat baik sekah Jtka dtkembangkan untuk masa ) ang akan datang,karena penelitian 

mi mcntpakan penehtian deskriptif yang dan analisa data yang didapat hanya mem

bcnkan suatu gambaran) ang san gat kasar tentang karekieristik distribusi. 

Olch l.arena ttu,perlu adanya suatu penelitian yang baik mengenai penyebab 

keterlambatan pelaksanaan proyek. Disarankan untuk kedepannya dikembangkan lagi 

dengan menulJ3U masing-masing proyek dengan seksama. agar dapat diketahui apa saja 

faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan suatu proyek. 
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Lamp1ran I. Harga besi beton,kaca dan basu bata tahuo 2001 

Tahun Bulan 
Harga ( dalam Rupiah) 

besi *) kaca ••) batu bata •••) 

Januari 11.83 LOO 35.750,00 19.789,00 

Pebruan 11.386.00 35.572.00 20.073.00 

\larct 11.508.00 39.076,00 20.073.00 

Apnl 11.668,00 39.506.00 20.073,00 

Mei II 668.00 39.615.00 20.073.00 

- Jum 12.891,00 43.817.00 20.073.00_ = = N 

Juli 12.989,00 43.242.00 20.449.00 _ 

Agustus 13.105,00 42.847,00 20.449,00 -

September 13.232,00 42.7 10,00 20.449,00 

Oktober 13.751,00 42.710,00 21.264.00 

~ember 13.702,00 42.900.00 21.481 ,00 

Dcsember 13.333,00 42.900,00 21.750.00 
Sumber · Badan Pusat Stausuk.Jawa T1mur 

Keteran~an · 

• ) harga besi adalah harga sah1an untuk besi bcton 8mm (per-batang) 

.. )harga kaca adalah harga satuan uotuk per-Jembar 

•••J harga batu bata adalah harga satuan umuk per-100 biji 

100 

•• 



Lampiran 2. llarga be:;i beton,kaca dan batu bata tahun 2002 

rahun 13ulan Harga (dalam Rupiah) 
besi 0

} kaca ••) batu bata •••) 

~uari 13 061.00 - 43.171,00 21.750,00 

Pebmari 13.355.00 ·B.I71.00 21.750.00 

\larct 13.362.00 44.979.00 21.750.00 

-\pnl 13.378.00 44.979.00 21.813,00 

\lc1 13.371.00 46.372.00 22.000.00 

..... Juni 13.214.00 46.568,00 21.946,00 
~ 

Juli 13.214.00 46.667,00 21.976,00 

Afl11SIUS 13.520.00 46.231,00 22.668,00 

Se1>tember 13.819,00 . 46.421 ,00 22.927,00 

~ktobcr 13.888,00 46.608,00 22.928,00 

~ember 13.614.00 ~608,00 24.724,00 

Dcsember 13.809.00 46.608,00 24.724,00 .. 
Sumber : Badan Pusat Stallstik.Jawa Tunur 

Ke1erangan : 

• l harga bes1 ada1ah harga :;atuan untuk bes1 beton 8mm (per-batang) 

•• )harga kaca ada lab harga sani8IIuntuk per-lembar 

•••1 harga ban1 bata adalah harga >atuan untuk per-100 biji 

-
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Lampiran 3. 1-larga besi bcton,kaca dan batu bata tahuu 2003 

l'ahun Bulan Harga (dalam Rupiah) 
besi *1 kaca .. ) batu bata •••) 

Januari -t- 14.;.;:.600~,00=--t--4:..::6.:..::.600..:..;.;..00:..:..._-+_.::.;25'-'0-'-',00-=---j 

Pebruan 
- 14450.00 t--"5200,00_ -t- 250.00 

\1aret __ -ll--'-14..;.;..500,00 46.300.00 250,00 

~·I --- t---'1-'-4.;.;..500,00 

.\1ei 

Juni 

Juli 

~ustus 

___!j 260.~ 

14.100.00 

14.200,00 

14.200.00 -

48000.00 

47.650.00 

47.650,00 

51.800,00 

51.600,00 

250,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

Septembc.:...r - -t-

Oktober 

14.000 '0:..::.0--r---4 9,.:.• 6;.::5.:c0c:..00=--+ ----=2:...;.40.:..!,0.:...:0'---f 

14. ooo ,o.:..o _,_ ..:..:4 9..:..:.6:..::s.:co ·c:..oo=----r----=2..:..40""',o.:...:o_ -J 

Nopember 

Descmber 

- I- 14.200,00 

14.700,00 

_, _ _ 2"-'40,00 

Sumbcr . Badan Pusat Stausuk,Jawa Tnnur 

~400,00 

47.900,00 240,00 

Keterangan . 

• ) harga besi adalah barga satuan umuk bes1 bet on 8mm (per-batang) 

••)harga kaca adalah harga satuan untuk per-lembar 

• ••) harga baw bata ada lab harga satuan untuk per- biji 
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Lampiran 4. Harga besi beton,kaca dan batu bata tabun 2004 

Tahun Bulan Harga (dalam Rupiah) 
besi *) kaca **) batu bata ***) 

Januan 17.833,00 44.833.00 22.833,00 

Pebruan 17 833.00 44.833,00 22.833,00 

:O.Iaret 19.333,00 44.666.00 22.833,00 

~it 19.666.00 45.500,00 23.333,00 

~i -_!8166.00 44.833,00 2?.666.00 

.,. 
Q 
Q 

JlUli 17.833,00 45.166,00 23. 166,00 
.... 

Juh . 17.833,00 46.333,00 23 833.00 

f~IUS 18.666,00 46.333,00 23.833,00 

~ternbcr 18.666.00 46.333,00 23.666,00 

~ber 18. 166,00 45. 166,00 23.000,00 

:\opember . f-18.000,00 46.333,00 23.666,00 

Dcsember 18.166.00 46.333.00 23.666,00 
Sumber Badan Pusat Statlstik.Jawa Tnnur 

Kcterangan 

* ) barga besi adalab llarga satuan untuk besi beton 8nun (per-batang) 

.. )harga kaca adalah barga satuan untuk per-lembar 

***) barga batu bata adalah barga satuan untuk per-100 biji 
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Lampiran 5. pembaban harga besi beton tahun 2001 -2004 

TaiiUn Bulan barga pcmbahan(%) 
besi bet on( Rp) 

Januari 11.831,00 
Pebmari 11.386.00 -3,76 -
~ 11.508,00 1,07 
April 11.668,00 1,39 

1 !\le1 11.668,00 0,00 -- Juru 12.891 ,00 1,.48 g 
M Juh 12.989,00 0.76 -AI!UStUS 13.105,00 0,89 

September 13.232,00 0,97 -
Oktober 13.751,00 3,92 
i':opember l3 702.00 -0,36 

Dcscmbcr 13.333.00 -2,69 

~uari 13.061,00 -2,04 
Pcbruari 13.355,00 2,25 
Maret 13.362,00 0,05 
Apri l 13.378.00 0,12 
:\1ei 13.371,00 -0,05 

M Juni 13.214,00 -1 ,17 = = Juli 13.2 14 00 0,00 M -
Agustus 13.520,00 2,32 
September 13.819,00 2,2 1 
O~tober 13.888,00 0,50 
:'\opember 13.614,00 -1.97 
Desember 13.809,00 1,43 

Sumber · Pcngolahan data 
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Lanjutan lampiran 5 

Tahun Bulan harga 
perubahan(%) 

besi betoo(Rpj 
Jaouan 14.600.00 5,73 
Pebruan 14.450,00 -1 ,03 
Mare1 14.500.00 0.35 
April 14.500.00 0,00 

~ 14.260.00 -1,66 ... .,Luru 14.100.00 -1.1 2 8 
N Juh 14.200.00 0.71 

~gusttas 14.200.00 0,00 

~ember 14.000.00 -1.41 
Oktober 14.000,00 0,00 

~pembcr 14.200,00 1,43 

Dcscmber 14.700,00 3,52 
Januari 17.833,00 21,3 1 
Pcbruari 17.833,00 0,00 
Maret 19.333,00 8.4 1 
April 19 666.00 1,72 
Mei 18.166,00 -7,63 .,. 
~i 17.833,00 -1 ,83 8 --

N Juli 17.833,00 O,QQ_-
Agustus 18.666.00 4.67 
September 18.666,00 0,00 

Oktober 18.166,00 -2,68 -' opember 18.000,00 -0,91 

Desember 18.166,00 0,92 
Sumber : Pengolahan data 
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Lampiran 6. perubaban harga kaca tahun 2001-2004 

Tahun Bulan harga 
perubahan(%) 

ka 
Januan 35.750,00 
Pebruari 35.572.00 -0,50 

~laret 39.076,00 9,85 
April 39.506,00 I 10 

~I!! 39.615.00 0,28 ·-- ~OJ 43.817,00 10,61 0 --c .... Jult 43.242,00 -1.31 
A_g_ustus 42.847,00 -0,91 
Stptember - _i_2.710,00 -0.32 __ 
Oktober 42.710 00 0,00 
N<11>_ernber 42.900,00 0.44 
Desember 42.900,00 0,00 
Janunn 43.171,00 0,63 
Pebruari 43.t7l.OO 0.00 
Maret 44.979,00 4,19 
AEri l 44.979,00 0,00 
Mei 46.372,00 3.10 

.... 
~ 46.568,00 0.42 8 

N Juli 46.667 00 0,21 
Agustus - - 46.231,00 -0,93 
September 46.421,00 

-
0,41 

Oktober 46.608.00 0,40 
l\opember 46.608,00 0,00 
Desember 

Sumber Pcngolahan data 
46.608,00 0,00 
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Lanjutan lampiran 6 

Tahun Bulan harga 
perubahan(%) 

kaca(Rp) 

~uan 46.600,00 -0,02 
Pebruan 45.200,00 -3,00 
Maret 46.300,00 2,43 
April 48.000.00 3,67 
Mei 47.650,00 -0,73 ..., Juni 47.650,00 0,00 g .... Juh 51.800.00 8,71 
Agustus 51.600,00 -0,39 
September 49.650,00 ·3.78 ---
Oktober 49.650,00 0,00 
~opember 48.400,00 ·2,52 
Desember 47.900.00 ·1.03 
Januari 44.833,00 -6,40 
Pebruari 44.833,00 0,00 
Maret 44.666,00 -0,37 
AJ)ril 45.500,00 I ,87 
Mei 44.833,00 -1,47 

~ Juni 45.166,00 0,74 
C) ··---- - -.... Juli 46.333,00 2,58 

Agusrus 46.333,00 0,00 
September 46.333,00 0.00 
Oktober 45.166,00 -2,52 
Nopernber 46.333,00 2.58 
Desember 46.333,00 0,00 

Stunbcr . Pengolahan data 
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Lampiran 7. perubahan harga batu bata tahun 2001-2004 

Tahun Bulan harga perubahan(%) 
batu bata(Rp) 

Januari 19.789,00 
Pebmari 20.073,00 1,44 
Maret 20.073,00 0,00 
Aori1 20.073,00 0.00 
Mei 20.073,00 0,00 - Juni 20.073 00 0,00 g 
Juli 20.449,00 1.87 .... 
Alrustus 20.449,00 0,00 
September 20.449,00 0,00 
Oktober 21.264,00 3,99 
l\opember 21.481,00 1,02 ·---
Desember 21.750,00 1,25 
Januari 21.750,00 0,00 --
Pebruari 21.750,00 000 --
Maret 21.750,00 0 00 
April 21.813,00 0,29 
Mei 22.000,00 0,86 

N Jun.i 21.946,00 -0,25 g 
N Juli 21.976,00 .2,_14 

A!rustus 22.668,00 3.1 s 
~Septem~ 1- 22.927,00 1,14 -
Oktober 22.91M_Q__- 0,00 
:\opember 24.724,00 7,83 
Desember 24.724.00 000 

Sumber : Pengolahan data 
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Lanjutan lampiran 7 

Tahun Bulan harga perubahan(%) 
batu bata(Rp) 

Januari 250.00 
Pebruari 250,00 0,00 

Maret 250.00 0,00 

April 250.00 0,00 

Mei 240.00 -4.00 

a Juni 240,00 0,00 
0 

Juil 0,00 .... 240.00 

Agustus - 240.00 0,00 

September - - 240,00 0.00 

Oktober 240,00 0,00 

'\ooember 240 00 0,00 

Desember 240,00 0,00 

Januari 22.833,00 

Pebruan 22.833,00 0,00 

Maret 22.833,00 0,00 

April 23.333,00 2,19 

Mei 22.666,00 ·2,86 
..,. .luni 23.166,00 2,2 1 0 
0 -
N .1!!!!.... 23.833,00 2.88 

Agus1Us 23.833 00 0,00 

September 23.666,00 -0,70 

Oktober 23.000,00 ·2,81 
>Jopember 23.666.00 2,90 

Dcsember 23.666,00 0.00 
Sumber . Pengolahan data 
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