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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan bidang konstruksi yang semakin meningkat menuntut pihak 

pelaksana pembangunan untuk penyelesaian aktivitas proyek dengan lebih cepat 

dan efisien. Pada pelaksanaan proyek konstruksi umumnya banyak menghadapi 

permasalahan baik kegiatan dengan waktu, biaya maupun mutu. Keterlambatan 

dalam menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu yang telah disepakati 

sering sekali terjadi, pencegahan yang dapat dilakukan adalah melakukan 

manajemen waktu yang baik agar proyek dapat selesai pada waktunya atau lebih 

cepat dari waktu yang telah ditentukan. 

Menurut langi el al (2012), proyek konstruksi merupakan salah satu jenis 

proyek yang bersifat sementara dengan resiko yang relatif tinggi karena sifatnyta 

yang unik, dinamika, dan kompleks. Proyek konstruksi juga merupakan salah satu 

kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga melibatkan banyak 

pihak dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, pengejaan suatu proyek konstruksi 

dalam suatu pembangunan harus tertata dengan rapi serta membutuhkan proses 

manajemen yang baik. 

Kinerja manajemen proyek konstruksi yang terintegrasi dengan model 

bangunan dapat digambarkan melalui konsep Building Information Modeling 

(BIM). Prinsip dasar dari pemodelan BIM adalah menggunakan model bangunan 

tiga dimensi (3D) untuk mendapatkan semua gambar proyek yang diperlukan, 

termasuk estimasi harga, perhitungan volume, gambar tampak, potongan, detail 

bangunan serta rendering. Perubahan yang dilakukan pada suatu elemen yang 

termodel akan mempengaruhi semua gambar, perhitungan kuantitas dan estimasi 

harga (Ramadiaprani 2012) 

Penerapan BIM dapat dilakukan dengan batuan program Revit Structure. 

Revit structure merupakan program BIM yang memungkinkan untuk membuat dan 

mengelola data secara akurat dan rinci, serta dapat membuat model 3D tanpa 

melupakan material dan struktur yang kompleks. Revit structure adalah program 

pemodelan multi-material dan multi-proses yang dapat memperbaiki secara akurat 

Ferry, Penerapan Building Information Modeling (BIM) pada proyek Pembangunan Workshop 
(Studi Kasus : proyek Pembangunan Workshop Kapal di Sekupang 
UIB Repository©2020



2 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

semua pekerjaan struktur dan memiliki kemampuan mengoperasikan penjadwalan 

pekerjaan yang memberikan hasil manajemen proyek yang efisien (Yanuarini, 

2011). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Building Information Modeling pada proyek 

pembangunan workshop? 

2. Bagaimana kinerja waktu dalam pelaksanaan proyek pembangunan 

workshop? 

3. Bagaimana perhitungan volume anggaran biaya untuk struktur 

menggunakan metode Building Information Modeling? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemodelan workshop menggunakan software Revit structure . 

2. Pemodelan hanya bagian struktur dari bangunan workshop. 

3. kinerja waktu dianalisis dengan membandingkan bobot pekerjaan 

perbulan dari kurva S rencana dan kurva S realisasi. 

4. tidak menganalisis struktur workshop. 

5. tidak meninjau pekerjaan MEP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Melakukan pemodelan workshop dengan software BIM hingga 

pemodelan 4D. 

2. menganalisis kinerja waktu dengan membandingkan bobot pekerjaan 

pada kurva S rencana dan Kurva S realisasi serta menentukan faktor 

penyebab jika terjadi keterlambatan dan tindakan untuk 

menanggulanginya. 
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3. Menghitung volume anggaran biaya struktur dengan metode Building 

Information Modeling. 

 

1.5     Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengerti Building Information Modeling serta 

pengaruh penggunaan  BIM pada suatu proyek. 

2. Bagi akademisi 

Penelitian diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut ketahap yang lebih dalam. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian bermaksud bisa menjadi referensi bagi praktisi, konsultan 

maupun kontraktor tentang penerapan Building Information Modeling 

pada proyek. 

 

1.6       Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menguraikan secara sistematis yaitu 

dengan menyajikan dalam beberapa bab yaitu: 

1. BAB I :  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

2. BABIII : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori, keunggulan, aplikasi Building Information 

Modeling, manajemen proyek, serta rencana anggaran biaya. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai metode dan langkah-langkah yang digunakan 

dalam penelitian. 

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Menguraikan hasil penelitian dan penerapan Building Information 

Modelling, Penjadwalan, Biaya serta clash detection. 
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5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas mengenai penarikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan berdasarkan masalah yang telah 

diuraikan. 
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