
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan, seorang perencana biasanya terlalu disibukan dalam segi estetika,

tata letak, kekuatan struktur, dan pengaruh lingkungan, padahal aspek biaya konstruksi juga

perlu mendapat perhatian yang serius. Perlu diketahui bahwa biaya konstruksi bangunan

kantor atau hotel dapat mencapai 20 hingga 30 persen dari biaya total bangunan.

Pada cara-cara lama, suatu proses pembangunan dimulai dengan tahap permulaan dan di

akhiri dengan tahap penyelesaian atau serah terima proyek kepada klien. Dari segi ekonomi,

pandangan tersebut sekarang kurang sesuai. Pendekatan yang lebih mutakhir adalah

meninjau proses dalam konteks siklus pembangunan gedung tersebut. Dalam hal ini, proses

pembangunan tidaklah berakhir dengan serah terima proyek kepada klien, tetapi juga

mencakup aspek penggunaan, pemeliharaan, pembongkaran di masa datang, dan

pembangunan kembali, termasuk aspek efisiensi energy.Sasaran ekonomi dapat dicapai

dengan membandingkan biaya keseluruhan dari desain tersebut.

Estimasi biaya awal digunakan untuk studi kelayakan, alternatif desain yang mungkin,

dan pemilihan desain yang optimal untuk  sebuah proyek.Hal yang penting dalam pemilihan

metode estimasi biaya awal haruslah akurat, mudah, dan tidak mahal dalam penggunaannya.

Jumlah dan luas lantai memperlihatkan karakteristik dan ukuran fisik dari suatu proyek

pembangunan gedung yang dalam kepraktisannya informasi ini bisa tersedia dengan mudah

pada tahap desain pembangunan gedung.Estimasi biaya konstruksi merupakan hal penting

dalam dunia industri konstruksi.ketidak akuratan estimasi dapat memberikan efek negatif

pada seluruh proses konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Estimasi biaya berdasarkan



spesifikasi dan gambar kerja yang disiapkan owner harus menjamin bahwa pekerjaan akan

terlaksana dengan tepat dan kontraktor menerima keuntungan yang layak.

Estimasi biaya konstruksi dikerjakan sebelum pelaksanaan fisik dilakukan dan

memerlukan analisis detail dan kompilasi dokumen penawaran dan lainya. Estimasi biaya

mempunyai dampak pada kesuksesan proyek dan perusahaan pada umumnya.Keakuratan

dalam estimasi biaya tergantung pada keahlian dan ketelitian estimator dalam mengikuti

seluruh proses pekerjaan dan sesuai dengan informasi terbaru.

Proses analisis biaya konstruksi adalah suatu Proses untuk mengestimasi biaya langsung

yang secara umum digunakan sebagai dasar penawaran. Salah satu metode yang digunakan

untuk melakukan estimasi biaya konstruksi adalah menghitung secara detail harga satuan

pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja.

Hal lain yang perlu dipelajari pula dalam kegiatan ini adalah pengaruh produktivitas kerja

dari para tukang yang melakukan pekerjaan sama yang berulang. Hal ini sangat penting dan

tentu saja dapat mempengaruhi jumlah biaya konstruksi yang diperlukan apabila tingkat

ketrampilan tukang dan kebiasaan tukang berbeda.

Satu hal penting yang juga sangat berperan dalam perencanaan pembangunan rumah

adalah pembuatan time schedule atau penjadwalan waktu pekerjaan. Penjadwalan ini dibuat

dalam bentuk tabel pekerjaan dengan tabel pekerjaan dengan waktu yang diharapkan agar

jenis  pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Dengan adanya penjadwalan pekerjaan

diharapkan pembangunan rumah akan terselesaikan tepat waktu. Penjadwalan ini sangat

penting karena sangat erat kaitannya dengan pembiyaaan. Semakin lama menyelesaikan

suatu proyek makan akan semakin mahal biaya penyelesaian pekerjaan tersebut.



Memang penetapan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan sembarangan, tetapi

perlu perhitungan yang cermat dan matang.Jumlah waktu diperoleh dari nilai bobot masing-

masing pekerjaan. Sementara bobot dari masing-masing pekerjaan diperoleh dari perkalian

antara volume pekerjaan dengan harga dibagi dengan jumlah total biaya, lalu dikalikan

dengan 100%.

Sistem penjadwalan waktu yang paling mudah adalah menggunakan kurva S. kurva  S

merupakan salah satu bentuk dari rencana kerja yang dibentuk oleh garis yang

menghubungkan titik- titik pada gambar sehingga berbentuk seperti huruf S.

Dalam Tulisan ini berisi tentang analisa Rencana Anggaran Biaya Gedung Auditorium

Universitas HKBP Nommensen Medan.Proyek ini berlokasi di Kampus Universitas HKBP

Nommensen Medan di jalan Sutomo no. 4 Medan.Gedung ini seluas 1925 m2 dengan

kapasitas 1500 orang.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rencana anggaran biaya pada Pembangunan

Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen medan. membuat rencana time

schedule pada rencana Pembangunan Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen

medan.untuk mengetahui besar biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung

Auditorium Universitas HKBP Nommensen Medan, mengetahui waktu pengerjaan proyek

(time schedule) dalam pembangunan Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen

Medan.

1.3 Perumusan Masalah



Permasalahan dari rencana anggaran biaya pada pembangunan gedung auditorium UHN

Medan yaitu  Berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung auditorium

Universitas HKBP Nommensen dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam pengerjaan

proyek pembangunan Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah Perhitungan Rencana

anggaran biaya Pembangunan Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen dan dalam

tulisan ini , penulis membatasi masalah yaitu penulis hanya membahas bagian struktur dari

Gedung diantaranya Pondasi, Slof, Kolom, Balok, Tangga, Plat Lantai dan Rangka Atap.Untuk

harga upah dan bahan, Penulis menggunakan Harga Bahan dan upah kota medan dimana lokasi

proyek bertempat di kota medan.

Gambar 1. Rencana Auditorium UHN Medan



1.5Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dengan mengetahui rencana anggaran

biaya pada pembangunan Gedung Auditorium UHN Medan yaitu akan  Memberikan informasi

tentang besar biaya yang akan dibutuhkan dalam pembangunan Auditorium Universitas HKBP

NommensenMemberikan informasi tentang time schedule atau lama pengerjaan Proyek dalam

pembangunan Auditorium HKBP Nomensen.Memberikan informasi hubungan antara Rencana

Anggaran Biaya dengan time schedule.untuk menambah pengetahuan serta pengalaman Penulis

dalam membuat estimasi anggaran biaya konstruksi dan dalam manajemen konstruksi. Serta

mempersiapkan Penulis untuk terjun dalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dengan judul penelitian oleh penulis mengenai “ Analisa rencana anggaran

biaya konstruksi dan rencana time schedule pada perencanaan pembangunan gedung auditorium

UHN Medan, maka diperlukan penjelasan mengenai Rencana anggaran biaya dan Time schedule

di dalam  proyek konstruksi.

2.1 Peneliti Sebelumnya

Tulisan dari Diyan Herwansyah yang hampir mirip dengan  penelitian ini yaitu “

Estimasi anggaran biaya konstruksi dengan rencana penjadwalan tahap desain pada

pembangunan kampus bsi margonda-Depok”. Tujuan tugas akhir pada penulisan ini adalah

merencanakan perhitungan atau estimasi anggaran biaya tahap desain dan merencanakan jadwal



pelaksanaan pekerjaan pada proyek Pembangunan  Kampus Bina Sarana Informatika ( BSI),

yang berlokasikan di Jalan Margonda Raya no.8 Margonda-depok. Perencanaan Anggaran Biaya

berdasarkan analisa standar PU ( Pekerjaan Umum) pada daerah setempat dengan menggunakan

Ms. Excell. Untuk pembahasan disini tidak membicarakan tentang  biaya pajak PPN,

IMB,sambungan, listrik, telephone, Dacting, PAM ( Perusahaan Air Minum ) dan Furniture.

Struktur bangunan menggunakan struktur baja komposit dengan luas bangunan ±2119 dan

luas ± 1035 .

2.2 Rencana Anggaran Biaya

Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk

menjawab pertanyaan “ Berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan ?”.

Pada umumnya, biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi berjumlah besar.

Ketidaktepatan yang  terjadi dalam penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak

yang terlibat di dalamnya.

Sebagai dasar untuk membuat system pembiayaan dalam sebuah perusahaan , kegiatan

estimasi juga digunakan untuk merencanakan jadwal pelaksanaan konstruksi. Estimasi dapat

diartikan peramalan kejadian pada masa dating.Dalam proyek konstruksi, khususnya pada tahap

pelaksanaan, kontraktor hanya dapat memperkirakan urutan kegiatan, aspek pembiayaan, aspek

kualitas dan aspek waktu dan kemudian member nilai pada masing-masing tersebut.



Kegiatan estimasi pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari gambar

rencana dan spesifikasinya. Berdasarkan gambar rencana, dapat diketahui kebutuhan material

yang nantinya akan digunakan, sedangkan berdasarkan spesifikasinya dapat diketahui kualitas

bangunannya. Penghitungan kebtuhan material dilakukan secara teliti dan konsisten kemudian

ditentukan harganya. Dalam melakukan kegiatan estimasi, seorang estimator harus memahami

proses konstruksi secara menyeluruh, termasuk jenis dan kebutuhan alat, karena faktor tersebut

dapat mempengaruhi biaya konstruksi. Selain faktor-faktor tersebut di atas,terdapat faktor lain

yang sedikit bannyak ikut member kontribusi dalam pembuatan perkiraan biaya, yaitu :

1) Produktivitas tenaga kerja

2) Ketersediaan material

3) Ketersediaan peralatan

4) Cuaca

5) Jenis kontrak

6) Masalah kualitas

7) Etika

8) Sistem pengendalian

9) Kemampuan manajemen

2.3 Estimator

Seorang estimator tidak hanya mampu melakukan kuantifikasi atas semua yang tersadi

dalam gambar kerja dan spesifikasinya, tetapi juga harus mampu mengantisipasinya semua

kegiatan konstruksi yang akan terjadi. Gambar kerja dan spesifikasinya tidak dapat

mencerminkan metoda konstruksi dan seluruh proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan



proyek, melainkan hanya menyatakan hasil akhir yang diharapkan dari proses konstruksi.

Sebelum menentukan keputusannya, seorang estimator harus menganalasis semua faktor yang

berhubungan dengan proyek.

Klasifikasi seorang estimator ditentukan oleh kemampuannya, di mana ia diharapkan:

1) Mampu membaca/menginterprestasikan gambar dan spesifikasinya.

2) Mampu memvisualisasikan betuk tiga dimensi proyek dari gmbar disain.

3) Memahami hal-hal menyangkut prokdutivitas tenaga kerja dan kinerja peralatan.

4) Kreatif dan mampu mencari alternatife metoda konstruksi.

5) Mempunyai kemampuan berkomunikasi.

6) Sabar dan teliti dalam melakukan pekerjaan.

7) Mempunyai pengetahuan matematika dasar.

8) Mempunyai pengetahuan tentang operasi dan prosedur lapangan.

9) Mampu mengidentifikasi dan menetralisir resiko.

10) Dapat berorganisasi dengan baik, menyampaikan estimasi secara logis dan jelas.

11) Mampu membuat atau membantu jadwal konstruksi.

12) Mengerti dan mampu menggunakan system biaya pekerjaan perusahaan.

13) Memahami hubungan kontraktual.

14) Mampu membangun strategi sukses dalam fase pelelangan dan negosiasi proyek.

15) Mampu memahami batas waktu.

16) Mempunyai standar kode etik yang tinggi.

2.4 Jenis-jenis Estimasi

Estimasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :



1) Estimasi kelayakan, untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dibangun. Biaya

yang diperlukan diperhitungkan dalam estimasi ini mencakup biaya untuk akuisisi tanah,

perancangan,depresiasi pajak, bunga modal, pemeliharaan dan perbaikan tahunan, dan

lain-lain.

2) Estimasi konseptual, Estimasi yang dilakukan selama proses perancangan berlangsung.

Untuk setiap revisi estimasi, tingkat ketelitian biaya akan meningkat sesuai tahap

perancangan. Jenis-jenis estimasi konseptual adalah:

3) Estimasi harga satuan fungsional, yang menguunakan fungsi dari fasilitas sebagai dasar

penetapan biaya.

4) Estimasi biaya satuan per meter persegi, metoda ini mengandalkan data dari proyek

sejenis yang pernah dibangun. Metoda ini mempunyai ketelitian rendah.

5) Estimasi biaya satuan per meter kubik, dapat digunakan dalam bangunan dimana volume

sangat dipentingkan. Metoda ini hanya dapat diandalkan untuk fase awal perencanaan

dan perancangan.

6) Estimasi factorial, digunakan pada proyek yang mempunyai tipe sama. Metoda ini sangat

berguna untuk proyek-proyek yang mempunyai komponen utama sama. Biaya komponen

utama ini akan berfungsi sebagai faktor dasar 1,00 dan harga semua komponen

merupakan fungsi dari komponen utama.

7) Estimasi sistematis, proyek dibagi atas sistem fungsionalnya kemudian harga satuan

ditentukan oleh penjumlahan tiap harga satuan elemen dalam setiap sistem atau

mengalikan dengan data faktor penggali yang ada.

8) Estimasi detail, umumnya dilakukan oleh kontraktor umum. Langkah awal yang

dilakukan adalah membuat quantity takeoff berdasarkan gambar kerja dan spesifikasinya



kemudian mennyatukan biaya material, tenaga kerja, peralatan, subkontraktor dan biaya

lainnya seperti overhead dan keuntungan.

9) Sistem estimasi subkontraktor, dipakai pada bagian konstruksi khusus yang

disubkontrakkan.

10) Estimasi pekerjaan tambah kurang, di mana pekerjaan tambah kurang dapat terjadi karena

kebutuhan pemilik, kesalahan dalam dokumen kontrak, atau perubahan kondisi lokasi

proyek.

11) Estimasi kemajuan, berfungsi sebagai dasar permintaan pembayaran, sebagai

pembanding terhadap keuntungan dan kerugian yang telah diramalkan sebelumnya.

2.5Resiko dalam Estimasi

Seorang estimator harus berusaha mengidentifikasikan sebanyak mungkin bagian-bagian

yang mengandung resiko atau ketidakpastian dalam estimasinya. Beberapa cara untuk

mengidentifikasinya dalam proyek adalah :

1) Mempelajari semua dokumen yang berhubugan dengan proyek, termasuk

dokumen yang direferensikan dalam dokumen kontrak.

2) Melakukan tinjauan ke lokasi proyek sebelum penawaran.

3) Membuat jadwal konstruksi sebelum penawaran.

4) Menyelidiki kemampuan keungan dan etika bisnis pemilik proyek.

5) Memilih subkontraktor dan supplier yang tepat.

6) Mengikuti rapat penjelasan pekerjaan.

7) Mengidentifikasi reaksi masyarakat terhadap proyek.



8) Mendapatkan kepastian bahwa sumber daya memang tersedia untuk

pembangunan proyek.

9) Membuat daftar hal-hal yang sesungguhnya tentang proyek.

10) Mengidentifikasi dan memahami klausul-klausul dalam spesifikasi yang

memaparkan resiko tambahan untuk kontraktor.

11) Mengidentifikasi dan memahami klausul-klausul dalam suplemen atau kondisi

khusus dalam spesifikasinya yang memaparkan resiko tambahan untuk

kontraktor.

12) Mengidentifikasi persyaratan-persyratan pemerintah.

13) Mengidentifikasi gangguan lingkungan yang berhubungan dengan proyek.

14) Mengkaji ulang pola musim daerah lokasi proyek.

15) Mengidentifikasi lokasi pembuangan.

16) Mengkaji ulang laporan penyelidikan tanah dilokasi proyek.

17) Mengkaji ulang proyek dan metoda konstruksi.

18) Melakukan analisis pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan untuk memastikan

bahwa seluruh pekerjaan telah tercakup.

2.6 Sumber Informasi untuk Estimasi

Sumber informasi terbaik untuk estimasi biaya adalah pengalaman perusahaan. Informasi

mengenai jumlah material terpakai, tenaga kerja atau jam kerja yang dikeluarkan, jam peralatan

yang dibutuhkan untuk melakukan setiap pekerjaan dan proyek-proyek terdahulu akan sangat

berguna.



2.7 Estimasi Detail secara Umum

2.7.1 Tujuan Pembuatan Estimasi Detail

Ada dua tujuan dasar pekerjaan estimasi secara detail, yaitu :

1) Untuk pengadaan pekerjaan

2) Sebagai dasar untuk kontrol proyek

Untuk keperluan pengendalian, kemajuan proyek akan dibandingkan dengan anggaran dalam

sistem pembiayaan pekerjaan untuk menentukan apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

estimasi anggaran. Apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan estimasi anggaran. Umumnya,

kontraktor membuat estimasi detail menurut format UCI ( Uniform Construction Index ).

Organisasi estimasi untuk kontraktor umum ( general contractor ) terbagi menurut 16 divisi.

Estimator juga harus membuat sistem estimasi subkontraktor untuk semua divisi sehingga

seluruh item dalam lingkup kerja subkontraktor terangkum dalam penawaran kontraktor untuk

pemilik proyek.

Beberapa tahap dalam membangun estimasi secara rinci, yaitu :

ESTIMASI

BASIS DATA
ESTIMASI
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1) Penghitungan kuantitas material yang dipakai dalam proyek,material-material yang

termasuk ke dalam satu bagian pekerjaan.

2) Proses pemberian nilai, pada tahap ini, estimator menghitung estimasi biaya material,

tenaga kerja, subkontrak, peralatan dan lain-lainnya. Nilai biaya-biaya tersebut

dirangkumkan sesuai no urut (indeks).

3) Fase rekapitulasi, fase ini merupakan ringkasan estimasi menurut no urut. Fase ini

diperlukan untuk menghitung berbagai biaya overhead seperti pajak,asuransi dan

jaminan. Dengan demikian merupakan gambaran umum dari hasil estimasi.

2.7.2 Mengidentifikasikan Jenis Pekerjaan

Pengambilan keputusan mengenai pemisahan jenis pekerjaan sangat bersifat subyectif.

Estimator harus selalu mengingat prinsip: jika pekerjaan tersebut berbeda maka pisahkanlah.

Beberapa hal yang dapat membantu pembagian jenis pekerjaan yaitu:

1) Jenis material, produktivitas tenaga kerja dan penggunaan peralatan dapat menjadi

pasangan dalam pemisahan item-item. Contoh : biaya material blok beton akan bervariasi

menurut ukurannya. Jika proyek memerlukan lebih dari satu ukuran blok tersebut

menurut ukurannya selama penghitungan jumlah dan pemberian harga.

2) Tujuan estimator adalah estimasi harus tepat dan praktis. Dari gambar 8.4, terlihat bahwa

ketelitian estimasi akan bertambah menurut waktu yang dialokasi untuk estimasi. Tingkat

ketelitian maksimum akan tercapai pada satu waktu tertentu.

3) Untuk beberapa material, pembagian jenis pekerjaan harus berdasarkan ukuran karena

perbedaan biaya untuk masing – masing ukuran.



4) Cuaca dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Jadwal dan beberpa

tanggal tertentu dapat menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan selama musim tertentu.

5) Peralatan yang dipakai dapat mempengaruhi pemisah jenis pekerjaan dalam estimasi

karena perbedaan biaya masing-masing peralatan. Misalnya, pemisah estimasi pekerjaan

pengecoran dengan pemakaian crane dan pompa.

6) Dari jadwal pekerjaan, estimator dapat mendeteksi pemisahan pekerjaan.

7) Adanya daftar kode tersandar biaya akan membantu estimator dalam menentukan

pemisah jenis pekerjaan yang sesuai.

Hal lain yang perlu diingat adalah dokumentasi hasil estimasi. Karena alasan ini, estimasi

perlu dibuat dengan baik, jelas dan mudah diikuti. Setiap jenis pekerjaan dalam estimasi

haruslah mempunyai deskripsi dan lokasi, di mana :

1) Deskripsi tersebut harus eksplisit dan definitive

2) Lokasi harus merupakan referensi dari gambar

2.7.3 Tahap- Tahap Pembangunan Estimasi Secara Detail

Tahap- tahap yang perlu dilakukan untuk membantu estimasi secara detail adalah:

1) Akuisi dokumen kontrak, kontraktor perlu memiliki dokumen kontrak penawaran.

2) Kaji ulang dokumen dan keadaan proyek, dokumen yang ada perlu  dikaji ulang untuk

mengetahui tanggal penawaran, persyaratan kesempatan yang sama untuk tenaga kerja,

persyaratan standar, gaji,jadwal,alternative,kontrak dan lainnya. Informasi umum

mengenai proyek umumnya terdiri atas : keadaan proyek, kunjungan ke lapangan, kondisi

internal ( sumber daya ),dan kondisi eksternal ( kondisi luar yang dapat mempengaruhi

proyek ).



3) Menghadiri rapat penjelasan, rapat penjelasan merupakan kesempatan baik bagi

kontraktor untuk meminta klasifikasi mengenai hal-hal yang kurang jelas, atau

alternatife-alternatif pekerjaan.

4) Menentukan saat membuat penawaran,keputusan untuk membuat (atau tidak ) penawaran

atas proyek didasarkan pada kenyataan-kenyataan  yang dikumpulkan oleh estimator,

analisis resiko dan apakah proyek tersebut sesuai dengan rencana strategis perusahaan.

5) Pertimbangan strategi penawaran, teknik yang dipakai dalam strategi penawaran dapat

terdiri atas metoda konstruksi yang lebih baik, pengetahuan atas saingan lain,

pengetahuan akan kebutuhan  pemilik proyek, keberhasilan dalam proyek sejenis, dan

pengalaman membangun proyek berkualitas secara umum.

6) Permintaan daftar harga dari supplier material dan subkontraktor, hal ini diperlukan untuk

mendapatkan harga yang akurat dari material dan subkontrak.

7) Membangun metoda konstruksi, perencanaan dan pedjawalan, estimasi harus

merekflesikan metoda konstruksi karena masing-masing metoda mempunyai tingkat

produktifitas dan persyaratan peralatan yang berbeda-beda.

8) Persyaratan jaminan, asuransi dan biayanya, estimator perlu memasukkan biaya asuransi

dan jaminan dalam yang diinginkan pemilik proyek. Estimator juga perlu menambahkan

surat kuasa dari perusahaan penanggung jawab dalam jaminan penawaran.

9) Mempersiapkan penalaahan atas spesifikasinya, estimator perlu melakukan penelaahan

atas spesifikasinya sebelum menelaah kuantitas hal yang perlu diperhatikan :

a) Pelayanan yang disediakan kontraktor seperti kantor lapangan untuk arsitek dan

penyediaan telepon.

b) Daftar nama perusahaan supplier yang dapat diandalkan.



c) Persyaratan material dengankinerja khusus.

d) Persyaratan tahap konstruksi khusus dari pemilik.

10) Mempersiapkan penelahaan atas kuantitas, estimator perlu mempelajari ukuran dan

karakteristik fisik material,dampaknya terhadap tenaga kerja, dan jenis peralatan yang

diperlukan untuk pemakaian material terpilih.

11) Penelaahan kuantitas material yang urut dan konsisten, estimator umumnya mengurutkan

berdasarkan porsi terbesar dari pekerjaan sehingga memberikan gambaran umum tentang

suatu proyek ,serta perlu konsisten dalam penelaahan:

a) Nomor harus ditulis dalam urutan yang sama.

b) Beri tanda cek untuk bagian dalam gambar yang telah ditelaah.

c) Konsisten terhadap dimensi.

d) Hindari menskalakan gambar.

12) Satuan pengukuran, satuan pengukuran yang dipakai untuk menghitung kuantitas harus

dapat menunjukkan penilaian yang tepat.

13) Mengukur perhitungan, kalkulasi dari estimasi harus akurat dan efisien. Estimator harus

mempunyai pengetahuan luas mengenai matematika dasar. Hal ini mencakup aljabar,

geometri, trigonometeri, konvensi angka-angka dan hokum-hukum matematika. Beberapa

hal mengenai kalkulasi yang perlu diperhatikan:

a) Perhitungan awal perlu dibuat atas ukuran bangunan keseluruhan. Perhitungan

berdasarkan batas-batas bangunan, tinggi bangunan total, dan luas bangunan total

perlu dilakukan untuk membantu penentuan keputusan apakah penawaran perlu

dilakukan.



b) Perhitungan deduktif dapat mengurangi waktu dan energy. Luas dinding dapat

dihitung dengan menjumlahkan luas bagian-bagian elemen solid atau dengan

menghitung dinding secara keseluruhan, kemudian dikurangi luas void (pintu dan

jendela).

c) Konversi angka-angka perlu dilakukan jika untuk satu jenis material terdapat

lebih dari satu dimensi satuan dan perbedaan penulisan angka. Estimator perlu

membuat konversi dan memakai pecahan decimal untuk memudahkan.

d) Pembulatan angka umumnya sebesar dua desimal di belakang koma.

e) Menentukan jumlah material yang akan terbuang perlu dilakukan di akhir

estimasi. Estimator perlu melakukan perhitungan ini karena:

1) Ukuran material yang tersedia tidak sesuai dengan yang diperlukan. Jika

diperlukan 10 balok kayu dengan panjang 4 m sementara ukuran standar 5 m,

maka akan tersisa 10 balok kayu dengan panjang 1 m.

2) Tempat pemasangan yang berbeda-beda. Beton yang digunakan untuk pondasi

akan lebih banyak terbuang disbanding beton untuk dinding disebabkan oleh

ketidakstabilan tanah untuk pondasi.

3) Peralatan atau prosedur penempatan material yang menyebabkan material

terbuang.

4) Prosedur manajemen material yang kurang baik seperti pekerjaan ulang,

kesalahan pembelian.

2.8 Penyusunan Anggaran Biaya Proyek



Kegiatan estimasi dalam proyek konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergantung

dari siapa/pihak yang membuat. Pihak owner membuat estimasi dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang harus disedikan untuk merealisasikan

proyeknya, hasil estimasi ini disebut OE (Owner Estimate ) atau EE (Engineer Esimate). Pihak

kontraktor membuat estimasi dengan tujuan untuk kegiatan penawaran terhadap proyek

konstruksi.

Kontraktor akan memenangkan lelang jika penawaran yang diajukan mendekati Owner

Estimate (OE) atau Engineer Estimate (EE). Dalam  menentukan harga penawaran, kontraktor

harus memasukkan aspek-aspek lain yang sekiranya berpengaruh terhadap biaya proyek

nantinya.

Tahap- tahap yang sebaliknya dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah berikut:

1) Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga serta kemampuan pasar menyediakan

bahan/material konstruksi secara kontinu.

2) Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek

dan atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi proyek.

3) Melakukan perhitungan analisa bahan dan upah dengan menggunakan analisa yang

diyakini baik oleh si pembuat anggaran. Dalam tulisan ini, digunakan perhitungan

berdasarkan analisa BOW (Burgelijke Openbare Werken).

4) Melakukan perhitungan harga satuan pekerjaan dengan memanfatkan

5) hasil analisa satuan pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan.

6) Membuat rekapitulasi.

3.9 Menghitung Volume Pekerjaan



Menghitung volume pekerjaan adalah langkah awal bagi kontraktor  dalam menyusun

Bill of quantity (BoQ) proyek konstruksi.Volume masing-masing pekerjaan diperoleh dari

analisis dan perhitungan berdasarkan gambartender yang diberikan oleh pemilik proyek. Dari

hasil perhitungan tersebut akan diketahui volume pada masing-masing pekerjaan dan juga item

pekerjaan yang mudah dan tersulit untuk dikerjakan. Perhitungan volume yang benar dalam

penawaran harga yang diajukan kepada pemilik proyek merupakn kunci penting bagi kontraktor

untuk memenangkan tender proyek.Untuk itu perhitungan volume yang benar diperlukan dalam

mengajukan penawaran tender proyek konstruksi agar dapat memenangkan persaingan dalam

tender proyek konstruksi yang semakin ketat.

Setelah menghitung volumenya,langkah berikutnya adalah membuat analisis harga satuan

untuk masing-masing item pekerjaan. Tentunya selain harga material,banyak variable lainnya

yang harus dipertimbangkan seperti ketersedian man power( pekerja), ketersedian material

bangunan dalam jangka panjang, sewa/beli alat-alat berat yang dibutuhkan selama pekerjaan

berlangsung seperti tower crane (TC),excavator, alat bor, dan perancah bangunan. Keseluruhan

tersebut merupakan variabel penting dalam proses perhitungan penawaran harga yang akan

diajukan. Jika harga satuan yang diajukan terlalu mahal, tentunya akan sangat merugikan karena

tidak memenuhi budget pemilik proyek sehingga tender tidak dimenangkan.

Jika penawaran harga yang diajukan kontraktor sudah sesuai dengan budget yang sudah

ditetapkan oleh pemilik proyek,umumnya pemilik proyek akan berusaha menegoisasikan harga-

harga yang kemungkinan bias diturunkan harganya. Jika keduanya telah sepakat, itu berarti

secara volume dan harga satuan kedua pihak,yakni kontraktor dan pemilik proyek sudah setuju

dengan seluruh item yang terdapat di dalam RAB bangunan. Rencana anggaran  biaya ( RAB0

bangunan yang sudah disepakati juga akan menjadi dasar bagi kontraktor ketika hendak



mengajukan progress prestasi pekerjaan sesuai dengan keadaan riil di lapangan. Mengingat

pentingnya dalam pembuatan estimasi harga dan menentukan rencanaanggaran biaya ( RAB)

bangunan,sebuah kontraktor besar biasanya menunjuk seorang yang berkompeten di bidangnya,

yakni estimator ataupun quantity surveyor untuk menghitung volume dan menyusun penawaran

harga tender.

Estimasi volume tersebut sudah disusun oleh konsultan quantity surveyor yang ditunjuk

oleh pemilik proyek untuk RAB versi pemilik proyek. Jika kontraktor menemukan item

pekerjaan yang terdapat  di dalam gambar kerja namun belum tertuang di dalam volume BQ

yang sudah diserahkan, maka kontraktor memiliki hak untuk memberikan sanggahan untuk

menyesuaikan kembali volume BQ yang ada dengan item tambahan yang belum dihitung

tersebut. Hal inilah yang terkadang bias menimbulkan masalah apabila kontrak yang diberikan

oleh pemilik proyek bersifat lump sum. Jika kontraktor sudah setuju namunbanyak item

pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai ( volume lebih sedikit ),kontraktor harus menerima

risiko kerugian apabila pihak estimasi kontraktor tidak menghitung denganbenar volume di

seluruh gambar tersebut.

Untuk menyusun rencana angagran biaya ( RAB) bangunan dengan baik,maka estimator

harus mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang matematika sederhana, misalnya, dalam

menghitung luasan, menghitung volume/isi suatu objek, dan menghitung item-item hingga yang

paling detail. Seorang estimator harus memiliki kemampuan “ membayangkan”karena gambar

yang tersedia umumnya dalam tampilan 2dimensi sehingga jika seorang estimator tidak bias

menerjemahkan gambar 2 dimensi tersebut ke tampilan 3 dimensi maka dipastikan proses

perhitungan anggaran biaya bangunan akan mengalami kesulitan. Untuk memperlancar proses

perhitungan,estimator membutuhkan gambar rencana lengkap yang sudah di setujui untuk



dihitung. Gambar rencana bangunan ini terdiri dari gambar denah bangunan setiap lantai, gambar

potongan dari beberapa  sisi bangunan,detail masing-masing pekerjaan schedule besi untuk

balok,lantai, kolom, dinding sherwall/corewall dinding retaining wall.

3.10 Menyiapkan Gambar Bangunan

Dalam dunia konstruksi, gambar bangunan dibagi mnjadi empat bagian penting. Masing- masing

gambar hadir dalam rentang waktu yang berbeda gambar terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

1) Gambar tender

Gambar tender adalah desain awal proyek konstruksi.Gambar tersebut adalah hasil

imajinasi konsultan arsitektur mengenai bentuk dan desain sesuai keinginan pemilik

proyek. Gambar tender adalah gambar yang digunakan oleh konsultan QS untuk

membuat estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan proyek

konstruksi, yakni mulai dari tahapan penggalian tanah hingga finishing arsitektur.

2) Gambar Forconstruction (Forcon)

Gambar tersebut adalah gambar acuan bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan

pembangunan secara kesluruhan.Gambar ini adalah gambar final di mana diharapkan

seluruh bentuk dan dimensi yng terbangun di lapangan nantinya harus sesuaidengan

gambar yang tertera di dalam gambar.

3) Gambar Shop Drawing

Gambar Shop Drawing adalah penjabaran darigambar forcon, namun lebih detail

danterperinci. Gambar potongan yang dibuat lebih banyak dengan detail ukuran masing-

masing objek terlihat degan jelas. Gambar  shop drawing tidak secara langsung dapat

didistribusikan kepada pada pelaksana lapangan,dokumen tersebut harus didistribusikan



kepada pada pelaksana lapangan, dokumen tersebut harus didistribusikan kepada

konsultan pengawas lapangan dan konsultan struktur maupun konsultan arsitektur.

4) Gambar As Built Drawing

Gambar As Built Drawing dikenal juga sebagai gambar akhir bangunan. Perubahan-

perubahan yang terjadi selama proses pembangunan dirangkum ke dalam gambar as built

drawing. Gambar as built drawing juga menjadi syarat utama dalam pengajuan termin

akhir dan pengajuan berita acara serah terima ( BAST) dari kontraktor kepada pemilik

proyek.

BAB III

METODE PENELITIAN



Adapun metode yang digunakan dalam menghitung Rencana anggaran biaya pada

pembangunan gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen yaitu menggunakan

metode SNI.

3.1 Tahapan Estimasi

Langkah – langkah dalam estimasi biaya tahap desain dan scheduling pada proyek

pembangunan kampus BSI Margonda- Depok adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data berupa gambar rencana.

2. Menghitung volume tiap-tiap jenis pekerjaan sesuai dengan gambar bestek.

3. Mengelompokkan daftar harga material dan upah pekerjaan dalam suatu tabel

daftar material, upah dan sewa alat.

4. Menganalisa harga satuan pekekerjaan untuk tiap-tiap item pekerjaan.

5. Menghitung rencana anggaran biaya proyek.

6. Merencanakan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan.

3.2 Perhitunga Volume pekerjaan

Dari masing-masing jenis pekerjaan, cara perhitungan volumenya berbeda tergantung

bentuknya. Memang rumus dasar yang digunakan tetap sama, yaitu rumus matematika, seperti

luas, keliling dan Volume. Untuk Volume satuan dihitung dengan buah atau unit yang terdiri dari

rangkaian material yang sudah menjadi satu kesatuan.



3.3Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah hargabahan dan upah tenaga kerja atau harga yang

harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan perhitungan

analisis.Analisis disini adalah ketentuan umum yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Depok. Dalam analisis satuan komponen,telah ditetapkan koefisien (indeks)jumlah tenaga kerja,

bahan dan alat untuk satu satuan pekerjaan.

3.4Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

RAB = ∑  ( volume x harga satuan pekerjaan)

Dalam penyusunan RABdiperluka jumlah volume per satuan pekerjaan dan analisa harga

satuan pekerjaan berdasarkan gambar bestek serta syarat-syarat analisa pembangunan kontruksi

yang berlaku.

3.5Presentase Bobot Pekerjaan

Presentase Bobot Pekerjaan merupakan besarnya nilai prosentase tiap item-item

pekerjaan,berdasarkan perbandingan antara anggaran biaya pekerjaan dengan harga bangunan.

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Presentase Bobot Pekerjaan (PBB)



= x 100%

Uraian Rencana Penjadwalan Pekerjaan Menggunakan Ms.Project

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun Uraian Rencana Kerja, yaitu :

1. Urutan langkah kerja tidak boleh terbalik

2. Setiap bagan pekerjaan digambarkan dengan garis lurus sebagai garis kegiatan

3. Panjang garis kegiatan ditentukan oleh jumlah hari atau jumlah minggu

4. Jumlah hari atau minggu dapat dihitung berdasrkan jumlah tenaga kerja

5. Bagian-bagian pekerjaan dapat digabungkan menjadi suatu garis kegiatan.

Untuk menyusun renca kerja,waktu yang dipergunakan dalam bentuk hari atau

minggu.

3.6 Flowchart Penulisan



MULAI

MENGUMPULKAN
STUDI LITERATUR

KESIMPULAN DAN
SARAN

PERHITUNGAN HARGA SATUAN
TIAP-TIAP JENIS PEKERJAAN

SELESAI

MENGUMPULKAN
DATA HARGA

SATUAN BAHAN
DAN UPAH

MENGUMPULKAN
DATA DARI

GAMBAR
RENCANA

PERHITUNGAN VOLUME
TIAP JENIS PEKERJAAN

PERHITUNGAN RAB
SECARA KESELURUHAN

PEMBUATAN TIME
SCHEDULE



3.7 Jadwal Penyelesaian

Dalam penyelesaian proposal, adapun jadwal dalam penyelesaianya sebagai berikut:

3.8 Rencana

Anggaran Biaya

No Pembiayaan Harga (Rp)

1. Buku referensi 600.000,-

2. Mencetak 100.000,-

3. Jilid 12.000,-

4. Lain-lain 100.000,-

Total 812.000,-

3.9Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka dibagi

secara lebih sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut :

NO KEGIATAN
MINGGU

1 2 3 4 5

1 Tahap Persiapan

2 Pengajuan Judul

3 penyusunan proposal

4 Seminar Proposal

5 Perbaikan Proposal


