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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Semua kegiatan pekerjaan konstruksi berhubungan dengan biaya, baik 

bangunan gedung, jalan, jembatan dan bangunan air. Biaya pekerjaan kontruksi 

pada suatu bagunan ditentukan berdasarkan beberapa acuan dasar. Acuan dasar 

yang disusun dalam biaya konstruksi berdasarkan kegiatan produktivitas 

pekerjaan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi kegiatan produktivitas pekerjaan pada suatu pembangunan (BSN, 2002). 

Analisa biaya pekerjaan konstruksi disebut analisa harga satuan pekerjaan. 

Analisa biaya konstruksi adalah suatu cara perhitungan harga satuan 

pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan tiap satuan pekerjaan konstruksi. 

Metode analisa biaya konstruksi untuk pertama kalinya dipakai menggunakan 

metode BOW. Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) ditetapkan Dir. 

BOW tanggal 28 Februari 1921. Beberapa analisa BOW baik bahan maupun upah 

tenaga kerja tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembangunan. Namun dalam 

menyusun anggaran biaya bangunan analisa BOW masih dapat dipergunakan 

sebagai pedoman. Pusat penelitian dan Pengembangan Permukiman pada tahun 

1987 hingga 1991 melakukan penelitian untuk mengembangkan Analisa BOW. 

Sehingga pada tahun 1991-1992 terbentuklah analisa biaya konstruksi Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Pada tahun 2001 analisa biaya konstruksi Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dikaji dan disempurnakan menjadi Analisa Biaya 

Konstruksi bangunan gedung dan perumahan (BSN, 2002). 
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Dalam pekerjaan konstruksi kontraktor menggunakan estimasi sendiri 

untuk menghitung suatu analisa harga satuan pekerjaan. Keadaan cuaca, 

pengadaan material, peralatan, metode pelaksanaan serta kondisi lapangan di 

lokasi proyek menjadi patokan koefisien kontraktor dalam mengestimasi biaya 

pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh seorang estimator tergantung pada 

kecakapannya membuat perkiraan biaya. Oleh karena itu, dalam mengendalikan 

sumber daya baik tenaga kerja, material dan waktu tergantung pada perkiraan 

biaya pekerjaan. 

Penyusunan suatu rencana anggaran biaya untuk suatu proyek dipilih 

dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Estimasi yang akurat, mudah, dan 

tidak mahal dalam penggunaannya akan menjadi pertimbangan dalam memilih 

metode estimasi biaya pekerjaan pada sebuah proyek konstruksi. Proses analisis 

biaya konstruksi ini memperkirakan biaya langsung untuk digunakan pada proses 

penawaran. Penawaran per-satuan pekerjaan ditinjau dari kebutuhan 

bahan/material, alat, dan tenaga kerja dalam satu volume tertentu.  

Maka dari itu, dalam penelitian ini, akan dikaji tentang perbandingan 

biaya pekerjaan beton bertulang antara metode SNI dan perhitungan kontraktor. 

Sehingga dapat diketahui metode manakah yang lebih efektif untuk digunakan 

dalam suatu proyek. Dengan diadakannya kajian ini diharapkan akan diperoleh 

perbandingan antara kedua metode tersebut sehingga dapat diketahui metode 

manakah yang lebih efektif untuk dipergunakan dalam perhitungan biaya suatu 

proyek.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, antara 

lain: 

1. Bagaimana menganalisa harga satuan pekerjaan beton bertulang antara 

metode SNI dengan perhitungan kontraktor? 

2. Mengapa perlu dilakukan perhitungan estimasi biaya pada pekerjaan beton 

bertulang dengan menggunakan metode SNI, dan perhitungan kontraktor? 

3. Berapa selisih harga satuan ditinjau dari material, upah dan bahan dari kedua 

metode tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Mengestimasi pekerjaan beton bertulang dengan memakai metode SNI dan 

perhitungan kontraktor. 

2. Untuk mengetahui perhitungan biaya pekerjaan beton bertulang yang efektif 

dan ekonomis. 

3. Membandingkan anggaran biaya pekerjaan beton bertulang antara metode 

SNI dan perhitungan kontraktor sehingga dapat diketahui selisih dari harga 

dari kedua metode tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui analisa perbandingan harga satuan pekerjaan beton bertulang 

dengan menggunakan metode SNI dan perhitungan kontraktor. 

2. Sebagai referensi penelitian mengenai harga satuan pekerjaan, 
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3. Menambah pola pikir mahasiswa dalam mempelajari dan memahami 

permasalahan di bidang ketekniksipilan. 

4. Mengetahui spesifikasi bahan/material yang digunakan dalam pekerjaan 

beton bertulang. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Agar pembahasan yang akan di lakukan lebih terarah dan tidak terlalu luas, 

maka ada beberapa batasan masalah dalm penelitian ini: 

1. Penelitian dilakukan pada proyek Tunas Office Building PT. Tri Tunas 

Bangun Perkasa kota Batam, 

2. Penelitian dilakukan pada pekerjaan beton bertulang, 

3. Biaya langsung yang diperhitungkan adalah biaya material dan upah. 

4. Jenis beton bertulang yang dibahas adalah kolom dengan mutu K-300. 

5. Metode SNI yang digunakan nomor 7394 tahun 2008. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memaparkan secara sistematis 

dengan membagikan laporan menjadi beberapa bab pembahasan, yaitu : 

- BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan dan membahas mengenai latar belakang tugas akhir, ruang 

lingkup, tujuan penulisan, luaran penulisan, manfaat penulisan,  dan 

sistematika pembahasan. 

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan mengenai informasi yang diperoleh sebagai referensi untuk 

dijadikan sebagai dasar melakukan penulisan tugas akhir. 
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- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan mengenai tahap-tahap, desain, metodologi dan diagram alir 

tentang langkah penelitian yang diperlukan untuk memperjelas metoda 

penelitian. 

- BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan mengenai tahapan analisa yang digunakan dalam menyelesaikan 

penelitian secara keseluruhan. Menguraikan tahap demi tahap tujuan 

penelitian dan dianalisa secara detail dan tajam. 

- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian atau kesimpulan skripsi. 
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