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ABSTRAK 

Setiap tahap manajemen konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan tidak 
lepas dari permasalahan tentang pengelolaan anggaran biaya pelaksanaan konstruksi. Salah satu 
pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan beton bertulang, yang tentunya tak lepas dari pengestimasian biaya. 
Dalam pengestimasian biaya ini menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun seiring 
perkembangan dalam penerapannya metode SNI tidak terlalu signifikan dan mulai diberlakukan perkiraan 
biaya sesuai pendekatan di lapangan. Untuk itu selain menggunakan metode SNI, pembuatan perkiraan 
biaya dapat dibuat dengan menggunakan suatu software yaitu Microsoft Project. Berdasarkan hal tersebut 
maka diperlukan adanya penelitian untuk menganalisis perbandingan harga satuan pekerjaan struktur 
bangunan beton bertulang antara metode SNI dan software Microsoft Project. Dalam penelitian ini yang 
menjadi objek adalah pembangunan gedung RSUD Kota Mataram. 

Langkah perhitungan anggaran biaya dengan metode SNI yaitu menghitung volume pekerjaan 
(kolom, balok, plat) pada masing-masing lantai bangunan sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan 
(mengacu pada gambar kerja). Langkah kedua menghitung analisis harga satuan (mengacu pada Analisa 
Harga Satuan Pekerjaan 2015, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum) dikalikan dengan koefisien 
pekerjaan sesuai SNI. Kemudian dari hasil perhitungan volume dan analisis harga satuan akan dikalikan 
untuk memperoleh Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan perhitungan anggaran biaya dengan 
metode Microsoft Project langkah perhitungan antara lain menyusun penjadwalan proyek, menyusun 
sumber daya yang dibutuhkan dan melakukan input pada software Microsoft Project 2007. 

Hasil perhitungan anggaran biaya antara metode SNI dan software Microsoft Project adalah : 
Metode SNI sesuai gambar rencana sebesar Rp. 3.168.866.425,36,  metode SNI menurut analisis 
kontraktor sebesar Rp. 3.100.349.445,18, dan  metode Microsoft Project sebesar Rp. 3.024.306.040. 
Dengan selisih masing-masing : Metode SNI sesuai gambar rencana dengan metode Microsoft Project 
adalah sebesar Rp. 144.560.385,36, dan Metode SNI menurut analisis kontraktor dengan metode Microsoft 
Project adalah sebesar Rp. 76.043.405,18. Penggunaan analisis biaya dengan metode Microsoft Project 
didapatkan hasil yang lebih mendekati di lapangan dan anggaran biaya lebih ekonomis daripada 
menggunakan metode SNI. 
 
Kata kunci : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Beton Bertulang, SNI, Microsoft Project. 

 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Manajemen konstruksi dapat diartikan bagaimana 
cara mengelola suatu proyek pembangunan 
konstruksi yang melibatkan sekelompok orang 
dengan keahlian tertentu untuk memperoleh hasil 
yang sesuai sasaran di suatu lokasi. Tahapan di 
dalam manajemen konstruksi meliputi : 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. 
(Ervianto, 2005). Setiap tahap manajemen 
konstruksi tersebut tidak lepas dari permasalahan 
tentang pengelolaan anggaran biaya pelaksanaan 
konstruksi. Jenis pekerjaan konstruksi salah 
satunya yaitu pekerjaan struktur 
bangunan beton bertulang. Pekerjaan beton 
bertulang tersebut tentunya tak lepas dari 
pengestimasian biaya. Dalam pengestimasian biaya 
ini menggunakan metode Standar Nasional 
Indonesia (SNI). 
 
 

 
Prinsip yang mendasar pada metode SNI adalah 
menggunakan koefisien bahan dan upah tenaga 
kerja untuk menganalisis harga atau biaya yang 
diperlukan dalam membuat harga satuan pekerjaan 
beton bertulang. 

Seiring perkembangan dalam 
penerapannya metode SNI tidak terlalu signifikan 
dan mulai diberlakukan perkiraan biaya sesuai 
pendekatan di lapangan. Untuk itu selain 
menggunakan metode SNI, pembuatan perkiraan 
biaya dapat dibuat dengan menggunakan suatu 
software yaitu Microsoft Project. Berdasarkan hal 
tersebut maka diperlukan adanya penelitian untuk 
menganalisis perbandingan harga satuan pekerjaan 
struktur bangunan beton bertulang antara metode 
SNI dan software Microsoft Project. Dalam 
penelitian ini yang menjadi objek adalah 
pembangunan gedung RSUD Kota Mataram. 
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Rumusan Masalah 
1. Apa perbedaan analisis harga satuan 

pekerjaan antara metode SNI dan software 
Microsoft Project ? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan antara 
metode SNI dan software Microsoft Project 
? 

3. Berapakah perbedaan hasil perhitungan 
anggaran biaya antara metode SNI dan 
software Microsoft Project ? 

4. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil 
perhitungan anggaran biaya antara metode 
SNI dan software Microsoft Project ? 
 

Tujuan Penelitian 
  Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menjelaskan metode perhitungan dengan 
menggunakan SNI dan Microsoft Project. 

2. Mengetahui perbedaan analisis harga 
satuan pekerjaan antara metode SNI dan 
software Microsoft Project. 

3. Mengetahui perbedaan hasil perhitungan 
anggaran biaya antara metode SNI dan 
software Microsoft Project. 

4. Mengetahui penyebab perbedaan hasil 
perhitungan anggaran biaya antara metode 
SNI dan software Microsoft Project. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Estimasi Biaya 
Estimasi biaya adalah sebuah metode yang 
biasanya dipakai oleh estimator untuk menentukan 
harga setiap komponen. Setiap komponen 
pekerjaan dianalisis kedalam komponen-komponen 
utama seperti tenaga kerja, material, peralatan yang 
digunakan, dan lain-lain. Penekanan utamanya 
diberikan faktor-faktor seperti jenis, ukuran, lokasi, 
bentuk dan tinggi yang merupakan faktor penting 
dalam penentuan biaya konstruksi. (Allan Ashworth, 
1994). 
 
Parameter Proyek 
Pada Umumnya setiap proyek memiliki lima 
pembatas (Wysocki, 2000 dalam Gazalba, 2005) 
antara lain : Lingkup (Scope), Kualitas (Quality), 
Biaya (Cost), Waktu (Time), Sumber Daya 
(Resources). 
 
Rencana Anggaran Biaya 
Menurut Sugeng Djojowirono (1984), yrencana 
anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang 
diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu 
proyek konstruksi sehingga akan diperoleh biaya 
total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 
proyek. Sedangkan menurut Bactiar Ibrahim (1993), 
rencana anggaran biaya (begrooting)  adalah 
perhitungan banyaknya kebutuhan biaya yang 
diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya 
lain yang diperlukan untuk pelaksanaan bangunan 
atau proyek tersebut. Rumus Perhitungan :  
 

 

Pekerjaan Beton Bertulang (Kolom, Balok, Plat) 
Pekerjaan beton bertulang (kolom, balok, plat) akan 
dihitung masing-masing volumenya dengan rumus 
dasar : panjang x lebar x tinggi dari masing-masing 
dimensi pekerjaan. 
 
SNI (Standar Nasional Indonesia) 
SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis dari 
suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan 
secara konsensus dan ditetapkan (berlaku di 
seluruh wilayah nasional) oleh BSN untuk 
dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan 
tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau 
dari konteks keperluan tertentu. 
 
Analisis Harga Satuan  
Analisis harga satuan juga dikeluarkan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum yang disebut Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan (AHSP), AHSP ini juga sebagai 
dasar perhitungan analisis harga satuan pekerjaan. 
Dalam AHSP disebutkan koefisien bahan, tenaga 
kerja, dan alat. 
 
Tabel 1. Poin 6.1. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 
7,4 MPa (K 100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87 

 
 
Tabel 2. Poin 6.5. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 
14,5 MPa (K 175), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66 

 
 
Tabel 3. Poin 6.8. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 
21,7 MPa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 

 
 
Tabel 4. Poin 6.10. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 
26,4 MPa (K 300), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52 

 
 
Tabel 5. Poin 6.17. Pembesian 10 kg dengan besi 
polos atau besi ulir 

 
RAB = ∑(VOLUME x HARGA SATUAN PEKERJAAN) 



3 
 

Tabel 6. Poin 6.22. Memasang 1 m2 bekisting untuk 
kolom 

 
Tabel 7. Poin 6.23.  Memasang 1 m2 bekisting 
untuk balok 

 
 
Tabel 8. Poin 6.24. Memasang 1 m2 bekisting untuk 
plat lantai 

 
 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2015 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2015 
adalah dasar perhitungan analisa harga satuan 
pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum pada tahun 2015. 
 
Laporan Harian Proyek 
Laporan harian proyek merupakan sebuah 
pertanggung jawaban dalam bentuk tertulis 
mengenai kegiatan yang dilakukan per hari. 
Laporan harian ini dibuat oleh kontraktor untuk 
diberikan kepada owner atau pemilik proyek. 
 
Microsoft Project 
Microsoft Project adalah aplikasi untuk mengelola 
suatu proyek. Microsoft Project merupakan sistem 
yang dapat membantu dalam menyusun 
penjadwalan (scheduling) suatu proyek atau 
rangkaian pekerjaan. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Yang menjadi objek lokasi penelitian adalah 
pembangunan Gedung RSUD Kota Mataram, 
terletak di Jl. Bung Karno, Mataram, Lombok Barat. 

Yang menjadi subjek penelitian adalah 
menganalisis harga satuan pekerjaan beton 
bertulang menggunakan metode SNI dan software 
Microsoft Project. Bagan alir penelitian : 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Harga Satuan Dengan Metode SNI 
(Standar Nasional Indonesia) 
a. Perhitungan Volume Pekerjaan dengan rumus  

1. Kolom persegi, volume = b x h x l x n; 
kolom silinder, volume = ¼ x π x d2 x h x n 

2. Balok, volume = b x h x l x n 
3. Plat, volume = t x l x b x n 
4. Berat besi dengan rumus dasar = panjang 

besi x berat besi x jumlah besi 
5. Luas bekisting = Asisisamping + Asisibawah 

b. Menentukan koefisien pekerjaan sesuai dengan 
SNI. 

c. Menentukan harga satuan 
d. Menghitung anggaran biaya dengan rumus = 

volume x harga satuan 
Terdapat perbedaan antara gambar rencana 
dengan pihak kontraktor (denah kerja maupun 
volume), maka perlu dilakukan juga analisis 
anggaran biayanya. Berikut adalah daftar volume-
volume pekerjaan beton bertulang pada masing-
masing lantai berdasarkan analisis metode SNI dan 
pihak kontraktor. 
 
Berikut adalah tabel rekapitulasi keseluruhan 
perhitungan rencana anggaran biaya dengan 
metode SNI. 

 
Tabel 9. Jumlah Anggaran Biaya Metode SNI Sesuai Gambar Rencana 
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Lanjutan Tabel 9. Jumlah Anggaran Biaya Metode SNI Sesuai Gambar Rencana 
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Lanjutan Tabel 9. Jumlah Anggaran Biaya Metode SNI Sesuai Gambar Rencana 
 

 

 

Tabel 10. Jumlah Anggaran Biaya Metode SNI Sesuai Analisis Pihak Kontraktor 
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Lanjutan Tabel 10. Jumlah Anggaran Biaya Metode SNI Sesuai Analisis Pihak Kontraktor 
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Analisis Harga Satuan Dengan Metode Microsoft 
Project 
 
Menyusun Penjadwalan Proyek 
Jadwal pelaksanaan pembangunan RSUD Kota 
Mataram untuk pekerjaan beton bertulang mengacu 
pada Laporan Harian Proyek mulai dari tanggal 24 
Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015, 
dari tanggal 24 Agustus 2015 sampai tanggal 4 
September 2015 diperoleh dari survey langsung di 
lapangan. 
 
 

 
 
 
 
Pelaksanaan kerja 7 hari seminggu dengan jam 
kerja selama 8 jam per hari yakni mulai pukul 08.00 
– 12.00 kemudian dilanjutkan pukul 13.00-17.00. 
Namun pada hari-hari tertentu diberlakukan jam 
lembur yang bervariasi, antara lain pelaksanaan 
kerja hingga pukul 18.00, 20.00, 22.00, dan 00.00. 
Berikut adalah input jadwal pelaksanaan pekerjaan 
beton bertulang pada Microsoft Project. 

 

 
Tabel 11. Input Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota Mataram Ke 

Dalam Software Microsoft Project 
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Lanjutan Tabel 11. Input Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota 
Mataram Ke Dalam Software Microsoft Project 

 

 

 

 
Menyusun Resource (Sumber Daya) Sheet 
Harga upah pekerja dan harga satuan material 
bekisting serta pembesian terdapat pada Analisis 
Harga Satuan Pekerjaan 2015. Sedangkan untuk  
 
 

 
ready mix harga ditentukan oleh pemilik usaha 
sesuai pemesanan, ditambah juga dengan upah 
cor. Pembangunan RSUD Kota Mataram sendiri 
menggunakan ready mix dan menyewa concrete 
pump dari PT. Utama Beton Perkasa. 
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Tabel 12. Input Harga Sumber Daya Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota Mataram ke dalam 

software Microsoft Project 

 
Memasukkan Resource (Sumber Daya) 
Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia 
atau tenaga kerja, material, dan  alat. Jumlah 

masing-masing sumber daya diperoleh dari data 
laporan harian data hasil survey di lapangan.

 
Tabel 13. Input Jumlah Sumber Daya Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota Mataram Ke 

Dalam Software Microsoft Project 
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Lanjutan Tabel 13. Input Jumlah Sumber Daya Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota Mataram 
Ke Dalam Software Microsoft Project 

 

 
Menganalisis Biaya Proyek 
Setelah input data penjadwalan, kebutuhan sumber 
daya, kebutuhan material, dan kebutuhan alat ke 
dalam Microsot Project,  
 

 
diperoleh total biaya pekerjaan beton bertulang 
pembangunan RSUD Kota Mataram per 
minggunya. Berikut rincian total anggaran biayanya. 
 

 
Tabel 14. Total Anggaran Biaya Per Minggu Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota Mataram 

Dengan Software Microsoft Project 
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Lanjutan Tabel 14. Total Anggaran Biaya Per Minggu Pekerjaan Beton Bertulang Gedung RSUD Kota 
Mataram Dengan Software Microsoft Project

 
Analisis Perbandingan Harga Satuan Antara 
Metode SNI (Standar Nasional Indonesia) 
Dengan Metode Microsoft Project 

 
Setelah melakukan analisis harga satuan dengan 
kedua metode, terdapat beberapa perbedaan yang 
mendasar, antara lain : 

 
  Tabel 16. Perbedaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Antara Metode SNI dan Microsoft Project 

Metode SNI Metode Microsoft Project 
- Perhitungan tenaga kerja menggunakan 

koefisien yang ditentukan oleh SNI lalu 
dikalikan dengan harga satuan yang  
ditentukan Dinas Pekerjaan Umum tahun 
2015. 

- Perhitungan tenaga kerja sesuai jumlah 
kebutuhan dan penjadwalan serta 
keadaan di lapangan, tidak terpaku pada 
koefisien. 

- Total biaya diperoleh dari perkalian antara 
harga satuan dan volume pekerjaan 

- Total biaya diperoleh dari akumulasi upah 
pekerja, harga material, harga sewa alat 
sesuai penjadwalan di lapangan. 

- Menggunakan site mix (beton manual) - Menggunakan ready mix 
- Tidak menghitung biaya alat - Menghitung biaya alat 
- Total biaya merupakan perencanaan 

namun belum tentu sesuai dengan 
keadaan lapangan 

- Total biaya mendekati keadaan di 
lapangan 

 
Hasil dan selisih antara metode SNI dan metode Microsoft Project adalah sebagai berikut : 

1. Metode SNI sesuai gambar rencana = Rp. 3.168.866.425,36 
Metode Microsoft Project   = Rp. 3.024.306.040 
Selisih      = Rp. 144.560.385,36 

2. Metode SNI menurut analisis kontraktor = Rp. 3.100.349.445,18 
Metode Microsoft Project   = Rp. 3.024.306.040 

  Selisih     = Rp. 76.043.405,18 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Perbedaan analisis harga satuan pekerjaan 

antara metode SNI dan software Microsoft 
Project antara lain : 

 Metode SNI : perhitungan tenaga kerja 
menggunakan koefisien yang ditentukan oleh 
SNI lalu dikalikan dengan harga satuan yang  
ditentukan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015, 
total biaya diperoleh dari perkalian antara harga 
satuan dan volume pekerjaan, menggunakan 
site mix (beton manual), tidak menghitung biaya 
alat, total biaya merupakan perencanaan namun 
belum tentu sesuai dengan keadaan lapangan. 

 Metode Microsoft Project : perhitungan tenaga 
kerja sesuai jumlah kebutuhan dan penjadwalan  

 
 serta keadaan di lapangan (tidak terpaku pada 

koefisien), total biaya diperoleh dari akumulasi 
upah pekerja, harga material, harga sewa alat 
sesuai penjadwalan di lapangan, menggunakan 
ready mix, menghitung biaya alat, total biaya 
mendekati keadaan di lapangan. 

2. Kelebihan dan kekurangan antara metode SNI 
dan metode Microsoft Project adalah sebagai 
berikut : 
Metode SNI, kelebihannya antara lain : 
perhitungan upah tenaga kerja tidak bergantung 
pada durasi kegiatan, perhitungan dapat 
dilakukan secara manual tanpa menggunakan 
perangkat seperti komputer dan sejenisnya. 
Sedangkan kekurangannya antara lain : total 
biaya merupakan perencanaan namun belum 
tentu sesuai dengan keadaan lapangan. 
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Metode Microsoft Project, kelebihannya antara 
lain : perhitungan anggaran biaya diperoleh 
secara otomatis dan dapat diketahui dengan 
cepat, dan juga total biaya mendekati keadaan 
di lapangan. Sedangkan kekurangannya antara 
lain : perhitungan upah tenaga kerja bergantung 
pada durasi kegiatan, selain itu juga 
membutuhkan suatu perangkat seperti komputer 
dan sejenisnya. 

3. Perbedaan hasil perhitungan anggaran biaya 
antara metode SNI dan software Microsoft 
Project adalah : Metode SNI sesuai gambar 
rencana dengan metode Microsoft Project 
adalah sebesar Rp. 144.560.385,36, dan 
Metode SNI menurut analisis kontraktor dengan 
metode Microsoft Project adalah sebesar Rp. 
76.043.405,18. 

4. Penyebab perbedaan hasil perhitungan 
anggaran biaya antara metode SNI dan 
Microsoft Project antara lain terletak pada 
perhitungan upah pekerja, kebutuhan bahan dan 
juga alat. Untuk upah pekerja dan kebutuhan 
bahan metode SNI terpaku pada koefisien dan 
menggunakan beton manual, sedangkan 
metode Microsoft Project jumlah pekerja dihitung 
sesuai keadaan dan kebutuhannya di lapangan, 
serta beton yang digunakan adalah ready mix. 
Penggunaan beton ready mix dapat menyingkat 
pelaksanaan proyek, jumlah penggunaan tenaga 
kerja juga lebih sedikit dibandingkan beton site 
mix sehingga pengeluaran biaya dapat 
diminimalisir. Selain itu metode Microsoft Project 
menghitung kebutuhan alat sesuai data laporan 
harian proyek, sedangkan metode SNI tidak 
menghitung kebutuhan alat. Penyebab lainnya 
adalah terdapat beberapa perubahan jenis 
pekerjaan antara gambar rencana dan 
lapangan, material yang digunakan di lapangan 
juga relatif lebih murah dibandingkan yang 
digunakan pada metode SNI. 

 
Saran  
1. Sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan pada 

proyek yang baru berjalan agar dapat 
mengetahui sendiri secara pasti dari awal 
proyek itu dibangun serta keadaan yang 
sebenarnya di lapangan sehingga input data 
yang dibutuhkan Microsoft Project sesuai 
dengan kondisi aktual lapangan. Dengan hanya 
mengacu pada laporan harian proyek dirasa 
kurang akurat karena terkadang pihak yang 
berwenang menyusun laporan tersebut kurang 
teliti dan tidak sepanjang hari memantau 
keadaan lapangan. Dan akan lebih baik data 
proyek dilengkapi dengan shop drawing. 

2. Dalam perhitungan anggaran biaya sebaiknya 
menggunakan bantuan software Microsoft 
Project karena selain mengacu pada kondisi 
aktual lapangan, penggunaannya cukup mudah 
asalkan input datanya sesuai. Hasil perhitungan 
yang diperoleh juga langsung diketahui secara 
cepat. 
 

3. Meskipun sudah menerapkan di lapangan, 
sebaiknya pihak kontraktor lebih menekankan 
lagi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Konstruksi) sesuai R3K (Rencana Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Konstruksi) demi 
menunjang keselamatan dan keamanan para 
tenaga kerja lebih baik lagi. 
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