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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Semua kegiatan pekerjaan konstruksi baik bangunan gedung, jalan, 

jembatan dan bangunan air pasti berhubungan dengan biaya. Untuk menentukan 

besarnya biaya bangunan (building cost) rancangan pekerjaan konstruksi dari 

suatu bangunan (gedung, jalan, jembatan, bangunan air dll), diperlukan suatu 

acuan dasar. Acuan tersebut adalah analisa biaya konstruksi yang disusun melalui 

kegiatan penelitian produktivitas pekerjaan di lapangan dan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan suatu pembangunan (BSN, 2002). 

Analisa biaya konstruksi sering kita sebut dengan analisa harga satuan pekerjaan.  

Analisa harga satuan pekerjaan yang selama ini dikenal adalah Analisa 

BOW (Burgesli ke Openbure Werken) 28 Pebruari 1921, No. 5372 A. Tetapi bila 

ditinjau dari perkembangan industri konstruksi saat ini, Analisa BOW perlu 

diadakan penambahan dan penyempurnaan.  

Hingga saat ini, dalam menentukan rencana anggaran bangunan dan harga 

satuan pekerjaan, orang tidak lagi memakai pedoman Analisa BOW sebagai dasar 

penentuan harga satuan pekerjaan, karena dalam analisa banyak koefisien-

koefisien yang tidak sesuai jika diterapkan dalam kenyataan di lapangan. Orang 

cenderung menggunakan pengalaman masing-masing sebagai patokan dalam 

menentukan harga satuan pekerjaan. 

Oleh karena itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman pada 

tahun 1987 sampai tahun 1991 melakukan penelitian untuk mengembangkan 

Analisa BOW. Dengan melakukan beberapa kegiatan penelitian survey lapangan 

hingga menghasilkan produk analisa biaya konstruksi yang telah dikukuhkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 1991-1992 dan pada tahun 2001 

dikaji kembali untuk disempurnakan dengan sasaran yang lebih luas, yang saat ini 

dikenal dengan Analisa Biaya Konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

(BSN, 2002). 
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Kontraktor di dalam mengerjakan suatu pekerjaan konstruksi untuk 

menghitung suatu analisa harga satuan pekerjaan tidak hanya menggunakan 

Analisa BOW ataupun Analisa SNI, tetapi menggunakan perhitungan sendiri. Di 

dalam perhitungan sendiri tidak mempunyai patokan koefisien, akan tetapi 

berdasarkan pengalaman, metode pelaksanaan, kondisi lapangan, peralatan, 

keadaan cuaca pada saat pekerjaan dilaksanakan serta pengadaan material 

disekitar lokasi pekerjaan. Jadi apabila kontraktor menghitung analisa empiris 

lapangan akan tidak mempunyai kesamaan antara pekerjaan yang satu dengan 

yang lain, karena analisa tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan yang sedang 

dikerjakan dilokasi tersebut. 

Pekerjaan-pekerjaan bangunan sipil yang berskala besar kadang-kadang 

dituntut masalah penyelesaian yang cepat. Untuk itu diperlukan pertimbangan 

untuk mempergunakan alat-alat berat yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan 

yang bersangkutan. Hal ini sudah tidak dapat dihindari lagi, mengingat 

pemanfaatan tenaga manusia secara manual dengan alat-alat yang konvensional 

sudah tidak efisien lagi.  

Perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang menggunakan alat berat 

perlu diperhatikan metode pelaksanaan, kondisi lapangan, kondisi alat berat, 

operator alat, dan jarak buang  dari lokasi proyek tersebut. Jika perhitungannya 

menggunakan Analisa BOW ataupun Analisa SNI maka kita tidak bisa 

membedakan keadaan atau lokasi pekerjaan yang sedang dikerjakan, semuanya 

berpatokan pada angka koefisien saja.  

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap analisa harga satuan pekerjaan 

ini adalah angka koefisien yang menunjukkan kebutuhan bahan, alat dan tenaga 

kerja dalam satu volume tertentu.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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“ Bagaimana hasil komparasi nilai/biaya dari analisa harga satuan 

pekerjaan dengan menggunakan Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa Bina Marga 

(K) atau Analisa Empiris Lapangan “. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian studi kasus komparasi ini adalah : 

“ Untuk menganalisa komparasi nilai/ biaya dari analisa harga satuan 

pekerjaan antara menggunakan Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa Bina Marga 

(K), dan Analisa Empiris Lapangan”. 

Sedangkan tujuan dari penulis untuk mencapai maksud diatas adalah : 

- Menghitung analisa harga satuan pekerjaan dengan menggunakan Analisa 

BOW, Analisa SNI dan Analisa Bina Marga (K) 

- Mengkomparasikan hasil perhitungan analisa harga satuan pekerjaan dengan 

menggunakan ketiga analisa diatas dengan Analisa Empiris Lapangan. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar di dalam perumusan masalah tidak melebar maka penelitian ini telah 

dibatasi, yaitu  : 

a. Penelitian dengan mengambil contoh pada : 

1. Pekerjaan Rehabilitasi Penataan Jaringan Irigasi Tambak di Kabupaten 

Brebes pada Bagian Proyek Pengembangan Tambak dan Hatchery 

Jawa Tengah (tahun 2000). 

2. Pekerjaan Pematangan Lahan Tahap II Masjid agung Jawa Tengah di 

Semarang di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa 

Tengah (tahun 2001). 

3. Peningkatan Jalan Lemahabang – Kaloran di Dinas Bina Marga 

Propinsi Jawa Tengah (tahun 2008). 

b. Penelitian ini menghitung analisa harga satuan pekerjaan galian tanah dan 

timbunan tanah yang menggunakan alat berat dengan metode Analisa 

BOW, Analisa SNI dan Analisa Bina Marga (K) yang dikomparasikan 

dengan Analisa Empiris Lapangan. 
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c. Penelitian ini menggunakan daftar harga satuan material/bahan, harga 

satuan upah tenaga dan harga satuan perlatan di tahun yang sama yang 

disesuaikan dengan tahun contoh proyek 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan bisa diambil dari hasil penelitian 

studi kasus komparasi ini adalah : 

1. Pengembangan ilmu dan teknologi;  

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan di dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya di lingkungan akademis 

maupun aplikasi di lapangan di bidang jasa konstruksi. 

2. Menunjang pembangunan; 

Manfaat lain yang diharapkan bisa diambil adalah dengan penelitian 

ini bisa memberikan masukan dan pilihan analisa yang sesuai bagi 

stake holder yang berkepentingan, untuk mengambil pertimbangan dan 

keputusan dalam penganggaran pembiayaan suatu kegiatan (proyek). 

3. Pengembangan industri jasa konstruksi; 

- Dengan penelitian ini jelas sangat berguna bagi pelaku jasa 

konstruksi, karena kunci utama dalam perhitungan pembiayaan 

pekerjaan konstruksi adalah analisa harga satuan pekerjaan itu 

sendiri. 

- Mempermudah pelaksanaan dan penerapan terhadap investasi 

proyek 

- Mempermudah kontraktor dalam menentukan besarnya nilai tender 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian studi kasus 

komparasi ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 
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BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat penelitian terdahulu, studi pustaka yang 

relevan sebagai dasar teoritik untuk menjawab dan menjelaskan 

pengertian dan pokok permasalahan dari penelitian ini 

BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang uraian detail mengenai 

proses pelaksanaan penelitian, kebutuhan dan pengumpulan data, 

pengolahan data dan pentahapan analisa 

BAB  IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab analisa dan pembahasan ini menjelaskan hasil dari 

pengumpulan data lapangan, merangkum hasil pengumpulan data 

lapangan, menguraikan secara rinci mengenai analisa biaya dan 

mengkomparasi analisa harga satuan pekerjaan 

BAB  V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil 

analisa dan pembahasan mengenai studi kasus komparasi antara 

menggunakan analisa BOW, analisa SNI, analisa Bina Marga dan 

analisa empiris lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan 

2.1.1. Studi Analisa Rencana Anggaran Biaya Pada Konstruksi Gedung 

Dengan Analisa BOW dan Analisa Non BOW. 

Penelitian ini dilakukan oleh Deny Hermawan (2002) yang bertujuan,  

untuk membandingkan elemen anggaran biaya yakni harga satuan upah, bahan 

material dan harga satuan-satuan pekerjaan yang telah ditentukan. Peneliti 

mengambil studi kasus pada Proyek Pembangunan Gedung Registrasi Universitas 

Islam Indonesia, dan penelitian ini menggunakan metode BOW dan metode 

praktis yang mana dalam metode BOW terdiri dari koefisien bahan dan upah yang 

telah ditetapkan, komposisi perbandingan dan susunan material beserta komposisi 

pekerja pada satu jenis pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan 

dengan harga material dan upah yang berlaku, sedangkan metode praktis untuk 

kebutuhan bahan sama dengan metoda BOW akan tetapi nilai koefisien bahan 

dicari berdasarkan gambar rencana dan kebutuhan upah mengacu pada harga 

borongan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dengan analisa BOW 

secara murni (tanpa modifikasi) menghasilkan harga upah dan harga satuan 

pekerjaan yang cenderung lebih mahal dan biaya proyek terlalu besar 

dibandingkan analisa Non BOW (praktis). Analisa Non BOW (praktis) 

menghasilkan harga satuan material dan harga satuan pekerjaan cenderung lebih 

murah, kecuali pada pekerjaan cetakan kolom K2 dengan 105,92% untuk analisa 

Non BOW (praktis) dan 100% untuk analisa BOW. Perbedaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan tujuan mengetahui 

perbedaan analisa harga satuan pekerjaan ditinjau dari kompenen pekerjaan, 

proses pengerjaan, indeks dan biaya antara metode BOW dan metode SNI. Selain 

itu untuk mengetahui metode yang efisien untuk digunakan dalam penyusunan 

anggaran biaya yang ditinjau dari pemakaian, kemudahan, dan keuntungan dari 
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segi waktu dan biaya. Penelitian ini dilakukan secara analisis menggunakan 

metode BOW dan metide SNI dengan membandingkan rencana anggaran biaya. 

2.1.2. Komparasi Harga Satuan Pekerjaan Menggunakan SNI dengan 

Owner Estimate Dari Pengembang Perumahan  

Penelitian yang dilakukan Bambang Suryadi dan Tarnadi (2005) ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai perbandingan harga satuan pekerjaan 

menggunakan analisa SNI dengan harga satuan pekerjaan metode praktis yang 

digunakan pengembangan perumahan (developer), dengan mengambil kasus pada 

Rumah Tipe 45. Penelitian dilakukan dengan cara analisis, yaitu menghitung 

harga satuan pekerjaan dari salah satu pengembang menggunakan analisa SNI, 

hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan harga satuan pekerjaan rata-

rata pengembang. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh analisa harga satuan 

bahan pada metode SNI lebih mahal dibanding dari pengembang, kecuali 

pekerjaan urugan pasir, pasangan pondasi batu kali, pasangan batu bata merah, 

plesteran, pekerjaan pasang rangka langit-langit, pasang listplank dan pasang atap 

genteng beton. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah dengan tujuan mengetahui perbedaan analisa harga satuan 

pekerjaan ditinjau dari kompenen pekerjaan, proses pengerjaan, indeks dan biaya 

antara metode BOW dan metode SNI. Selain itu untuk mengetahui metode yang 

efisien untuk digunakan dalam penyusunan anggaran biaya yang ditinjau dari 

pemakaian, kemudahan, dan keuntungan dari segi waktu dan biaya. Penelitian ini 

dilakukan secara analisis menggunakan metode BOW dan metode SNI dengan 

membandingkan rencana anggaran biaya. 

2.1.3. Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Antara Analisa BOW dan 

Analisa SNI 

Penelitian ini dilakukan oleh Wita Roesita Rifiani pada tahun 2008, dan 

mengambil studi kasus pada Proyek Gedung DPRD Banjarbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan analisa komponen harga satuan material, 

harga satuan upah, harga satuan alat dan harga satuan pekerjaan antara metode 

BOW dan SNI. Serta mengetahui besarnya perbedaan biaya dan rasio 

perbandingan antara komponen harga satuan material, harga satuan upah, harga 
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satuan alat dan harga satuan pekerjaan. Penelitian dilakukan dengan cara analisis 

menggunakan metode BOW dan metode SNI dengan membandingkan anggaran 

biaya. 

2.1.4. Komparasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan menggunakan Analisa 

BOW, Analisa SNI dan Analisa K (Bina Marga) 

Penelitian ini dilakukan oleh Sabarudin pada tahun 2008 yang bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan / komparasi nilai / biaya dari harga satuan 

pekerjaan antara menggunakan BOW, SNI dan Analisa K (Bina Marga), serta 

untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari ke-3 analisa tersebut, 

khususnya untuk pekerjaan galian tanah, pasangan batu kali/belah, rabat 

beton/beton tumbuk dan beton struktur. 

Dari hasil komparasi nilai/biaya analisa harga satuan pekerjaan 

menunjukkan bahwa analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan analisa SNI 

adalah yang paling rendah dibandingkan dengan analisa BOW dan Analisa K 

(Bina Marga), serta kelebihan dan kekurangan masing-masing analisa disebutkan 

bahwa : 1) kelebihan utama untuk penggunaan analisa BOW dan analisa SNI ada 

pada pekerjaan batu kali/belah dimana campuran adukan spesi dirinci dan 

dianalisa dengan tujuan pemilihan kualitas pasangan yang diinginkan;                        

2) kekurangan mendasar pada penggunaan analisa BOW dan analisa SNI untuk 

semua perhitungan analisa harga satuan pekerjaan adalah tidak dianalisanya 

penggunaan alat sederhana (tradisional) dan biaya peralatan (alat berat) ;                      

3) kelebihan utama penggunaan analisa K (Bina Marga) adalah 

memperhitungkan/menganalisa alat bantu sederhana (tradisional dan biaya 

peralatan secara rinci dan mendetail dalam memperhitungkan semua harga satuan 

pekerjaan serta serta bisa digunakan untuk memperhitungkan analisa biaya 

konstruksi baik skala sederhana maupun skala besar/konstruksi berat; 4) sedang 

kekurangan mendasar untuk analisa K adalah perhitungan analisanya selama ini 

hanya digunakan dilingkungan Bina Marga (khusus jalan dan jembatan). 
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2.1.5. Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Pada penelitian yang sudah dilakukan mempunyai hasil analisa yang 

berbeda-beda. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti 

mengembangkan penelitian tersebut dengan menggunakan alat berat. Dimana 

peneliti mengadakan penelitian mengenai bagaimana hasil komparasi nilai/biaya 

dari analisa harga satuan pekerjaan dengan menggunakan Analisa BOW, Analisa 

SNI, dan Analisa Bina Marga (K) yang kemudian dikomparasikan dengan Analisa 

Empiris Lapangan. Serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari Analisa BOW, 

Analisa SNI, Analisa Bina Marga (K) dan Analisa Empiris Lapangan. 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

2002 Deny 

Hermawan 

Menganalisa dengan membandingkan elemen anggaran 

dasar biaya harga satuan upah, material dan harga 

satuan pekerjaan, dengan menggunakan metode BOW 

dan metode praktis. 

Hasil Penelitian : diperoleh dengan analisa BOW 

menghasilkan harga satuan upah dan harga satuan 

pekerjaan yang cenderung lebih mahal dari metode 

praktis sedangkan untuk harga satuan material 

cenderung lebih murah. (BOW < Non BOW) 

2005 Bambang 

Sudaryadi dan 

Tardadi 

Meneliti nilai perbandingan harga satuan pekerjaan 

menggunakan analisa SNI dengan harga satuan 

pekerjaan metode praktis yang digunakan 

pengembangan perumahan (developer). 

Hasil Penelitian : diperoleh bahwa analisa harga satuan 

bahan pada metode SNI lebih mahal dibandingkan 

pengembang. (SNI > OE Pengembang) 
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Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

2008 Wita Roesita 

Rifiani 

Meneliti perbedaan analisa komponen material, upah, 

alat dan harga satuan pekerjaan antara metode BOW 

dan SNI serta perbedaan biaya dan ratio 

perbandingannya, dengan mengambil pekerjaan beton 

dan non beton. 

Hasil Penelitian : diperoleh hasil perbandingan untuk 

pekerjaan beton dan non beton, metode SNI lebih 

murah dari BOW. (BOW > SNI) 

2008 Sabarudin Meneliti perbandingan harga satuan pekerjaan dengan 

menggunakan analisa BOW, SNI dan analisa Bina 

Marga (K) serta kelebihan dan kekurangan dari 

masing-masing analisa 

Hasil Penelitian : diperoleh hasil perbandingan bahwa 

harga satuan dengan menggunakan analisa SNI lebih 

rendah dibanding dengan dari ke-2 analisa diatas. 

(BOW & K > SNI) 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan 

pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, 

upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan 

pekerja dan harga sewa / beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan 

konstruksi. 

Analisa harga satuan pekerjaan ini dipengaruhi oleh angka koefisien yang 

menunjukkan nilai satuan bahan/material, nilai satuan alat, dan nilai satuan upah 

tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang dapat digunakan sebagai 

acuan/panduan untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu pekerjaan.  
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Untuk harga bahan material didapat dipasaran, yang kemudian 

dikumpulkan didalam suatu daftar yang dinamakan harga satuan bahan/material, 

sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi setempat yang kemudian 

dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan 

upah tenaga kerja. Harga satuan yang didalam perhitungannya haruslah 

disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode pelaksanaan 

dan jarak angkut.  

Skema harga satuan pekerjaan, yang dipengaruhi oleh faktor 

bahan/material, upah tenaga kerja dan peralatan dapat dirangkum sebagai berikut : 

  

 

   

 

  

  

 

 

 

Gambar  2.1.  Skema Harga Satuan Pekerjaan 
 (Ibrahim, Rencana dan Estimate Real of Cost, Jakarta, 1993) 

Dalam skema diatas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan harga satuan 

pekerjaan maka harga satuan bahan, harga satuan tenaga, dan harga satuan alat  

harus diketahui terlebih dahulu yang kemudian dikalikan dengan koefisien yang 

telah ditentukan sehingga akan  didapatkan perumusan sebagai berikut  : 

Upah  : harga satuan upah x koefisien     (analisa upah) 

Bahan : harga satuan bahan x koefisien     (analisa bahan) 

Alat  : harga satuan alat  x koefisien     (analisa alat) 

maka didapat  : 

 

Harga Satuan 
Pekerjaan 

Harga Satuan Upah 

Analisa Upah 

Analisa Bahan 

Harga Satuan Bahan 

UPAH/TENAGA/ 
satuan pekerjaan 

BAHAN/MATERIAL/
satuan pekerjaan 

HARGA SATUAN PEKERJAAN     =   UPAH  +  BAHAN  +  PERALATAN 

Harga Satuan Alat 

Analisa alat 

PERALATAN/ 
satuan pekerjaan 
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Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari besarnya harga satuan 

bahan, harga satuan upah dan harga satuan alat dimana harga satuan bahan 

tergantung pada ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap jenis 

pekerjaan. Penentuan harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas dari 

pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Harga satuan alat baik sewa ataupun 

investasi tergantung dari kondisi lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode 

pelaksanaan, jarak angkut dan pemeliharaan jenis alat itu sendiri. 

2.2.2. Penggunaan dan Perhitungan Alat Berat 

2.2.2.1.Pengertian Alat Berat 

Alat-alat berat yang dikenalkan didalam ilmu teknik sipil adalah alat yang 

digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan 

suatu struktur bangunan. Dan alat berat merupakan faktor penting didalam proyek 

terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan 

alat-alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan 

pekerjaannya sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai dengan lebih mudah 

pada waktu yang relatif singkat. Alat berat yang umum dipakai di dalam proyek 

konstruksi antara lain dozer, excavator, front shovel, clamshell, loader, truck, 

roller, dan lain-lain.  

Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek. Ketepatan dalam pemilihan alat 

berat akan memperlancar jalannya proyek. Adapun faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan suatu pekerjaan konstruksi didalam menggunakan alat-alat berat 

antara lain  :   

- Jenis proyek :   

Jenis proyek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan 

pemakaian alat berat, seperti pekerjaan jalan, irigasi, pembukaan lahan, 

basement, tanah dan batuan dan lain-lain. 

- Volume pekerjaan 

Volume pekerjaan yang relatif besar didalam pelaksanaannya perlu 

pertimbangan menggunakan alat berat, karena dapat memudahkan didalam 

pelaksanaan.  
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- Kondisi lapangan  

Kondisi medan yang sulit dan medan yang baik merupakan faktor lain yang 

mempengaruhi pemilihan alat berat 

- Jenis tanah  

Jenis tanah dilokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat 

mempengaruhi pemakaian alat berat. 

- Waktu 

Didalam melaksanakan suatu pekerjaan tentu dibatasi oleh waktu, sehingga 

alat berat sangat membantu untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang 

tentu saja dengan volume yang besar. 

- Biaya 

Dengan pelaksanaan yang menggunakan alat berat sehingga mempercepat 

waktu pelaksanaan dan secara otomatis akan menekan biaya/cost proyek. 

Alat dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu :  

a. Klasifikasi fungsional diantaranya sebagai berikut : 

Fungsi Nama Alat Berat Gambar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alat Pengolahan 
Lahan 

 
Buldozer  
( mesin penggusur)  

 
 
Motor Grader  
(mesin perata)  

 
 
Alat Penggali 

 
Exavator Hidraulic  
(mesin pengeduk belakang) 
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Fungsi Nama Alat Berat Gambar 

 
 

 
Dragline  
(mesin pengeduk tarik) 

 
 
Alat Penggali 

 
Clam shell  
(mesin pengeruk japit) 

 
  

Power Shovel 

 
 
 
 
 
 
 
Alat Pengangkut 
dan Pemindahan 
Material  
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrapper  
(mesin pengelupas dan 
mengangkut)) 

 
 
Dump Truck 
(mesin angkut) 
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Fungsi Nama Alat Berat Gambar 

 
Alat Pengangkut 
dan Pemindahan 
Material 

 
Loader 
(mesin pemuat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alat Pemadatan 

 
Vibro Roller  
(mesin gilas) 

 
 
Pneumatic Tire Roller 

 
Sheep Foot Roller 
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Fungsi Nama Alat Berat Gambar 

Alat Pemadatan Tandem Roller 

 
 
 
 
 
 
 
Alat Pemroses 
Material 

 
Asphalt Mixing Plant  
(AMP) 

 
 
Crushing Plant 

 
 

Alat Penempatan 
Akhir Material 

 
 

 
Asphalt Paver 
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Fungsi Nama Alat Berat Gambar 

 
Alat Penempatan 
Akhir Material 

 
Batcing Plant 

 
Sumber : Internet 

Gambar 2.2. 
Gambar Alat-alat Berat 

 

b.  Jenis alat menurut mesin penggerak utama  adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Jenis alat menurut mesin penggerak utama 

Penggerak Utama Jenis Alat Keterangan 

1)   Traktor - Traktor 

- Bulldoser 

- Ripper 

- Scrapper 

- Motor Grader 

- Alat Pembajak 

- Alat Penggusur 

- Alat Pembajak 

- Alat Pengelupas 

- Alat Perata/Pembentuk Permukaan 

- Alat Pemuat 

2) Excavator - Back Hoe 

 

- Clamshell 

- Shovel 

 

- Dragline 

- Crane 

- Penggali/penggaruk arah belakang 

- Pengeduk Japit 

- Pengeduk arah ke depan 

- Pengeduk tarik 

- Pengangkat 
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Penggerak Utama Jenis Alat Keterangan 

3) Selain alat 

Perataan  dan 

Penggali 

- Truck 

- Trailler 

- Three Wheel Loader 

- Tandem Roller 

- Pneumatic Tired R 

- Sheepfoot Roller 

- Compresor 

- Chruser 

- Redger 

- AMP 

- Angkut/hauling 

- Angkut 

- Pemadat 

c. Sedangkan klasifikasi operasional alat berat adalah sebagai berikut : 

a. Alat dengan penggerak, adalah alat berat yang didalam menjalankan 

fungsinya berpindah tempat.  

Bentuk daripada alat penggerak adalah : 

- Crawler  atau roda kelabang  

Biasanya digunakan untuk tanah yang lembek, basah atau berpori 

Yang termasuk dalam kategori diatas adalah : Crawler Crane, 

Excavator Hidraulic. 

- Ban karet.  

Alat penggerak ban karet umumnya digunakan untuk kondisi 

permukaan yang baik. Termasuk didalamnya adalah : Scraper, Motor 

Grader,Truck 

Umumnya penggunaan ban karet dijadikan pilihan karena alat berat 

dengan ban karet mempunyai mobilitas tinggi dibandingkan dengan 

crawler. Alat berat yang termasuk dalam klasifikasi operasional sebagai 

alat dengan penggerak adalah truck, scrapper dan motor grader. 
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b. Alat Statis, adalah alat berat yang dalam menjalankan fungsinya tidak 

berpindah tempat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Tower 

Crane,  Batching Plant (baik untuk beton maupun aspal), serta Crusher 

Plant.  

2.2.2.2. Produksitifitas Alat 

a. Waktu Siklus 

Siklus kerja didalam pemindahan tanah ini adalah suatu proses gerakan 

alat mulai gerakan mula sampai pada gerakan mula lagi atau suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang. 

Waktu yang diperlukan dalam siklus kegiatan diatas disebut waktu siklus 

atau  cycle time (Cms). Waktu siklus sendiri terdiri dari beberapa unsur. 

Pertama adalah waktu muat atau loading time (LT). Waktu muat 

merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat untuk memuat material ke 

dalam alat angkut sesuai dengan kapasitas alat angkut tersebut. Nilai LT dapat 

ditentukan walaupun tergantung dari jenis tanah, ukuran unit pengangkut (blade, 

bowl, bucket), dan metode dalam pemuatan.  

Unsur kedua adalah waktu angkut atau hauling time (HT).Waktu angkut 

merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu alat untuk bergerak dari tempat 

pemuatan ke tempat pembongkaran. Waktu angkut tergantung dari jarak angkut, 

kondisi jalan,tenaga alat, cuaca, kecepatan dan lain-lain. Pada saat alat kembali ke 

tempat pemuatan maka waktu yang diperlukan untuk kembali disebut waktu 

kembali atau return time (RT). Waktu kembali lebih singkat daripada waktu 

berangkat karena kendaraan dalam keadaan kosong. 

Waktu pembongkaran atau dumping time (DT) juga merupakan unsur 

penting dari waktu siklus. Waktu itu tergantung dari jenis tanah, jenis alat dan 

metode yang dipakai. Waktu pembongkaran merupakan bagian yang terkecil dari 

waktu siklus. 

Unsur terakhir adalah waktu tunggu atau spotting time (ST), adalah waktu 

dimana alat menunggu sampai dengan diisi kembali, (Rostiyanti, 2008). Dengan 

demikian secara umum untuk waktu siklus dirumuskan sebagai berikut  : 
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STRTDTHTLTCms ++++=  

Dibawah ini adalah siklus kerja dan waktu siklus dari masing-masing alat 

berat seperti  : 

- Siklus Kerja dan Waktu Siklus untuk Alat Exavator Hidraulic 

Siklus kerja : 

menggali – memutar (swing) – membuang (memuat) – memutar (swing) 

Cara Kerja : 

Untuk mulai menggali dengan backhoe bucket dijulurkan kedepan ketempat 

galian, bila bucket pada posisi yang diinginkan lalu bucket diayun kebawah 

seperti dicangkulkan, setelah bucket terisi penuh lalu diangkat dari tempat 

penggalian dan dilakukan swing dan pembuangan material hasil galian dapat 

dilakukan ke truk atau tempat lain.(Suryadharma & Wigroho,1998). 

Waktu Siklus  : 

321 tttCms ++=  

(Rostiyanti, 2008) 

Dimana  : t1  : waktu menggali 

t2  : waktu memutar (2x) 

t3  : waktu membuang   

 

- Siklus Kerja dan Waktu Siklus untuk Dump Truck 

- Siklus kerja : 

memuat – mengangkut – membuang – kembali – reposisi  

- Cara Kerja : 

Sopir atau operator sangat berperan dalam menempatkan dump truck pada 

waktu muat, dimana menempatkan dump truck dengan cepat pada posisi 

untuk dimuati diusahakan agar swing dari alat gali sekecil-kecilnya. Dump 

truck ditempatkan membelakangi alat gali atau searah dengan swing alat 

gali agar memudahkan pemuatan.  

…………. 2.1 

   ……………. 2.2 
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Setelah dump truck terisi penuh maka material diangkut dan menuju ke 

lokasi. 

Step selanjutnya adalah membuang muatan, dimana operator atau sopir 

haruslah hati-hati dan cermat dan yakin bahwa roda berada diatas 

permukaan yang cukup kuat dan keras supaya ban tidak terperosok 

kedalam tanah yang kurang baik. Setelah itu dump truck kembali dalam 

keadaan kosong dan tentu saja mempunyai kecepatan yang lebih tinggi 

daripada mengangkut material, kemudian dump truck melakukan reposisi. 

.(Suryadharma & Wigroho,1998).   

- Waktu Siklus  : 

RTDTHTLTCms +++=  

(Rostiyanti, 2008) 

 

Dimana  : LT  : waktu muat (loading time) 

HT  : waktu angkut (hauling time) 

DT  : waktu bongkar  (dumping time) 

RT  : waktu kembali (return time) 

ST   : waktu tunggu (spotting time) 

- Siklus Kerja dan Waktu Siklus untuk Loader 

- Siklus kerja : 

memuat – mengangkut – membuang – kembali – reposisi  

- Cara Kerja : 

Loader bekerja dengan gerakan dasar pada bucket dan cara membawa 

muatan untuk dimuat ke alat angkut. Gerakan bucket tepenting adalah 

menurunkan bucket diatas permukaan tanah, mendorong kedepan (memuat 

menggusur), mengangkat bucket, membawa dan membuang muatan. 

.(Suryadharma & Wigroho,1998). 

 

 

 

   ……………. 2.3 
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- Waktu Siklus  : 

Cara menghitung waktu siklus tergantung dari beberapa faktor, dimana 

waktu muat tergantung pada jenis material yang diangkut, waktu berputar 

ditentukan 0,20 menit, waktu bongkar ditentukan berdasarkan tempat atau 

kemana material ditempatkan, selain itu diperlukan koreksi terhadap waktu 

siklus. (Fatena, 2008) 

RTHTDTkoreksifLTCms ++++= .  

(Rostiyanti, 2008) 

Dimana  : LT  : waktu muat (loading time) 

DT  : waktu bongkar  (dumping time) 

HT  : waktu angkut (hauling time) 

RT  : waktu kembali (return time) 

 

- Siklus Kerja dan Waktu Siklus untuk Buldoser 

- Siklus kerja : 

tancap blade – menggusur – angkat blade – memutar (mundur)  

- Cara Kerja : 

Loader bekerja dengan gerakan dasar pada bucket dan cara membawa 

muatan untuk dimuat ke alat angkut. Gerakan bucket tepenting adalah 

menurunkan bucket diatas permukaan tanah, mendorong kedepan (memuat 

menggusur), mengangkat bucket, membawa dan membuang muatan. 

.(Suryadharma & Wigroho,1998). 

- Waktu Siklus  : 

Pekerjaan dimulai dengan memberikan kedudukan dozer blade cukup 

tinggi diatas tanah asal agar tidak terambil terlalu banyak muatan 

sekaligus. Kemudian blade mulai menggusur, jika didepan blade sudah 

tidak cukup banyak muatan maka dozer dijalankan mundur untuk 

mengambil muatan baru, sisa muatan dari pass yang lalu didorong dengan 

pass yang berikutnya. Dalam melaksanakan ini tiap kali harus berpindah 

jalur pada waktu menjalankan masing-masing pass yang berurutan 

   ……… 2.4 
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sehingga material yang terjadi pada lintas-lintas sebelumnya tidak terlalu 

berat untuk diratakan. 

RTHTCms +=  

 (Rostiyanti, 2008) 

Dimana  : HT  : waktu angkut (hauling time) 

RT  : waktu kembali (return time) 

b. Efisiensi Alat 

Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat terdapat 

factor yang mempengaruhi produktifitas alat yaitu efisiensi alat dimana efektifitas 

alat tersebut bekerja tergantung dari beberapa hal antara lain : 

- Kemampuan operator pemakai alat 

- Pemilihan dan pemeliharaan alat 

- Perencanaan dan pengaturan letak alat 

- Topografi dan volume pekerjaan 

- Kondisi cuaca  

c. Produktifitas Alat 

Dalam menentukan suatu pekerjaan maka hal-hal yang perlu diketahui 

adalah volume pekerjaan dan produktivitas alat tersebut. Produktifitas adalah 

kemampuan alat dalam satuan waktu (m3/jam). Produktifitas alat tergantung pada 

kapasitas, waktu siklus alat, dan efisiensi alat. 

Umumnya waktu siklus alat ditetapkan dalam menit sedangkan 

produktifitas alat dihitung dalam produksi / jam sehingga perlu adanya perubahan 

dari menit ke jam. Jika factor efisiensi alat dimasukkan maka rumus diatas 

menjadi : 

xE
Cms

qxQ 60
=  

(Rostiyanti, 2008) 

 

 

   ….....……. 2.5 

 ……………. 2.6 
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Dimana  : Q  : Produktifitas alat 

      Cms : Waktu Siklus 

      E  : Efisiensi 

2.2.2.3.Biaya Kepemilikan dan Pengoperasian Alat Berat 

Alat berat yang dimiliki sendiri oleh perusahaan konstruksi akan sangat 

menguntungkan dalam memenangkan tender proyek konstruksi dan 

menyelesaikan proyek yang dikerjakan karena biaya pemakaian per jam menjadi 

lebih kecil. Akan tetapi dalam kepemilikan alat perlu adanya suatu pertimbangan 

apakah perusahaan akan menggunakan secara kontinyu atau tidak. Hal ini 

berkaitan dengan biaya pengadaan alat berat yang tinggi. Jika alat digunakan 

secara terus menerus maka kepemilikan alat akan optimal, namun jika alat tidak 

digunakan secara terus menerus maka kepemilikan alat akan menjadi beban bagi 

perusahaan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa pada 

umumnya suatu alat tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama alat-alat lain 

dalam suatu kelompok. Jadi perusahaan konstruksi perlu melakukan analisis untuk 

melihat apakan lebih menguntungkan jika memiliki suatu alat atau bermacam-

macam alat atau mengadakan alat dari pihak luar (sewa alat).  

a. Sumber Alat Berat 

Didalam dunia konstruksi alat-alat berat yang dipakai dapat berasal dari 

bermacam-macam sumber antara lain : alat berat yang dibeli oleh kontraktor, alat 

berat yang disewa-beli, alat berat yang disewa. 

- Alat Berat yang Dibeli oleh Kontraktor 

Perusahaan konstruksi dapat membeli alat berat sebagai aset perusahaan. 

Keuntungan dari pembelian ini adalah biaya pemakaian per jam menjadi lebih 

kecil karena investasi dihitung selama umur pelaksanaan alat (over time).  

Sedang kerugian apabila mempunyai alat berat sendiri adalah apabila alat berat 

tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama maka kontraktor akan 

dibebani biaya pemeliharaan yang relatif mahal, disamping itu kontraktor tetap 

harus mengembalikan modal investasi dan bunga pinjaman. 
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- Alat Berat yang Disewa Beli (Leasing) oleh Kontraktor 

Pengadaan alat juga berasal dari perusahaan leasing alat berat. Sewa-beli alat 

umumnya dilakukan jika pemakaian alat tersebut berlangsung dalam jangka waktu 

yang lama.  

Yang dimaksud dengan sewa beli (leasing) adalah kegiatan pembiayaan 

perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan alat untuk digunakan oleh 

kontraktor dalam jangka waktu tertentu, dimana kontraktor mempunyai Hak Opsi 

yaitu hak dari kontraktor untuk mengembalikan atau membeli alat yang disewa 

pada akhir jangka waktu perjanjian leasing. Kerugian daripada sewa beli (leasing) 

adalah biaya pemakaian yang lebih tinggi daripada memiliki alat tersebut, tetapi 

keuntungan yang didapat bahwa kontraktor terhindar dari risiko investasi alat 

yang besar diawal. 

- Alat Berat yang Disewa oleh Kontraktor 

Perusahaan konstruksi juga dapat mengadakan alat berat dari perusahaan 

penyewaan. Alat berat yang disewa umumnya dalam jangka waktu yang tidak 

lama. Kerugian ketika kontraktor menyewa alat berat adalah biaya pemakaian 

tinggi, akan tetapi tidak akan berlangsung lama karena penyewaan dilakukan pada 

waktu yang singkat. Keuntungan yang didapat kontraktor apabila alat berat yang 

digunakan sewa maka perusahaan konstruksi terbebas dari biaya investasi alat 

yang cukup besar 

b. Biaya Alat Berat 

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan setiap kali alat berat beroperasi, 

adapun biaya utama ini meliputi biaya owning cost (biaya kepemilikan) dan 

operating cost (biaya operasi) yang sering disebut O & O cost (owning cost dan 

operating cost). 

Owning Cost adalah biaya kepemilikan alat yang harus diperhitungkan 

selama alat yang bersangkutan dioperasikan, apabila alat tersebut milik sendiri. 

Biaya ini harus diperhitungkan karena alat semakin lama akan berkurang hasil 

produksinya, bahkan pada waktu tertentu alat sudah tidak dapat berproduksi lagi, 

dan hal ini disebut depresiasi. Biaya tersebut meliputi :  
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- Biaya penyusutan alat,  

Nilai penyusutan adalah nilai dari suatu alat berat yang telah berkurang 

akibat nilai sisa dari alat tersebut. Nilai sisa adalah harga alat bekas 

sesudah umur ekonomis (10 % dari harga alat). 

 

 

 

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 
 

- Biaya bunga modal dari alat tersebut  

 

 

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 

- Biaya asuransi alat yang harus dibayarkan.  

 

-  

-  

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 
 

Operating Cost  adalah biaya operasi alat yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarakan selama alat tersebut digunakan. Biaya operasi ini meliputi : 

- Bahan Bakar : Untuk konsumsi bahan bakar alat tergantung dari besar 

kecilnya daya mesin yang digunakan disamping kondisi medan yang 

ringan atau berat yang menentukan. Pabrik pembuat alat biasanya 

memberikan prakiraan konsumsi bahan bakar sesuai daya mesin alat yang 

dinyatakan dalam liter/jam atau galon/jam. Perlu diperhatian bahwa 

selama pengoperasian alat mesin tidak selalu bekerja 100%. Misalnya saja 

pada alat gali, pemakaian tenaga mesin 100% hanya pada waktu menggali 

dan mengangkat tanah saja, sedang pada waktu bucket kosong mesin tidak 

menggunakan tenaga penuh. Efisiensi kerja operator dalam satu jam kerja 

juga tidak penuh 100%, misalnya hanya 50 menit/jam saja, hal ini disebut 

Nilai Penyusutan 
Penyusutan Per Jam     = 

Umur Ekonomis 

Lama Pinjam (th)  x  Bunga  x  Harga Alat 
Bunga Modal    =    

Umur Ekonomis 

Premi asuransi Per Satuan Waktu 
Biaya Asuransi   =    

Penggunaan Alat Per Satuan Waktu 



27 

 

dengan Operating Factor, yang semakin besar operating factor maka 

makin besar pula tenaga mesin bekerja. (Suryadharma dan Wigroho, 1998) 

Untuk lebih jelasnya maka rumus penggunaan bahan bakar per jam adalah 

sebagai berikut  : 

Bensin  :  BBM  =  0,06 x HP x eff 

Solar     :  BBM  =  0,04 x HP x eff  ..............................................(2.7) 

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 

- Minyak Pelumas  :  Kebutuhan minyak pelumas dan minyak hidrolis 

tergantung pada besarnya bak karter (crank case) dan lamanya periode 

penggantian minyak pelumas, biasanya antara 100 sampai 200 jam 

pemakaian. Untuk kebutuhan minyak pelumas, minyak hidrolis, gemuk 

(grease) dan filter biasanya pabrik pembuat memberikan prakiraan yang 

dinyatakan dalam liter/jam atau galon/jam tergantung kondisi medan 

kerjanya. Kondisi medan kerja dibedakan dalam tiga keadaan yaitu : 

a. Ringan : gerakan-gerakan teratur dan banyak istirahat, tidak  

membawa muatan penuh 

b. Sedang : gerakan-gerakan teratur muatan tidak penuh 

 

c. Berat : bekerja terus menerus dengan tenaga mesin penuh 

(operating factor besar) 

Apabila dari pabrik tidak memberikan prakiraan konsumsi minyak 

pelumas, maka dapat diprakirakan sebagai berikut  : 

t
CXHPxq +=

4,7
006,060,0  

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 

Keterangan  :  q  : kebutuhan minyak pelumas (galon/jam) 

       HP : daya mesin (HP atau Daya Kuda) 

       C  : kapasitas bak karter (galon) 

        t  : waktu pemakaian (jam) 

............(2.8) 
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- Biaya Ban  :  Biaya ban tergantung dari harga ban ditempat alat yang 

bersangkutan dioperasikan dan prakiraan umur ban menurut pengalaman, 

atau menurut pengalaman, atau menurut rekomendasi pabrik pembuatnya. 

Besarnya biaya penggantian ban ditentukan sebagai berikut  : 

 

 

 

 (Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 
     

- Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan  : Untuk menjaga kondisi alat agar 

dapat bekerja normal dan baik perlu adanya pemeliharaan, penggantian 

suku cadang dengan yang baru. Faktor yang mempengaruhi besarnya 

biaya perbaikan alat adalah kondisi pemakaian alat, kecakapan operator 

dan adanya perawatan yang memadai. 

Besarnya faktor untuk menentukan biaya perbaikan dan pemeliharaan 

biasanya sudah ada rekomendasi dari pabrik pembuat alat yang besarnya 

tergantung dari kondisi pemakaiannya dan ditentukan sebagai berikut : 

 

 

 

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng)           .......(2.10) 

- Penggantian Suku Cadang  : Suku cadang khusus yang dimaksud adalah 

bajak, ujung mata pisau pada buldoser dan alat-alat khusus lainnya yang 

kerusakannya lebih cepat dibanding suku cadang yang lain, waktu 

kerusakannya tidak tertentu, tergantung pemakaian dan medan kerja. 

Untuk menghitung biaya suku cadang khusus ini tidak termasuk dalam pos 

perbaikan dan pemeliharaan tetapi dihitung dalam pos tersendiri 

- Gaji Operator  :  Untuk menentukan gaji atau upah operator, faktor yang 

mempengaruhi ialah kecakapan dan pengalaman operator, kemampuan 

pemilik alat serta kondisi sosial negara yang bersangkutan. 

 

 

Harga Ban (rupiah) 
Penggantian Ban    =    

Perkiraan Umur Ban (jam) 
..........(2.9) 

Faktor Perbaikan/Pemeliharaan x (Harga Alat – Harga Ban) 

B.Perbaikan    =    
Perkiraan Umur Ekonomis Alat 
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Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

 

 

 

(Dinas Cipta Karya Prop. Jateng) 
 

Dari uraian diatas, maka dibawah ini adalah contoh daripada perhitungan 

sewa alat berat : 

Tabel 2.2 
Sampel perhitungan alat berat 

 
OWNING & OPERATING COST 

EXAVATOR BACK HOE 
Umur Layanan (N), th :    ……. 
Jam Kerja (M) per th   :    ……. 

No Uraian Jumlah 

1 Penyusutan 90 %  x  harga alat 

N x M

Rp.   ………,--/ jam 

2 Bunga,pajak,gudang,a
suransi M

aalathx
Nx
Nx arg

2
1%20 + Rp.   ………,--/ jam 

Owning Cost Per Unit 1  +  2 Rp.   ………,--/ jam 

3 Bahan Bakar perhitungan 2.7 Rp.   ………,--/ jam 

 Oli perhitungan 2.8 Rp.   ………,--/ jam 

4 Gemuk Dihitung Rp.   ………,--/ jam 

 Filter Dihitung Rp.   ………,--/ jam 

5 Ban / Undercarriage perhitungan 2.9 Rp.   ………,--/ jam 

6 Biaya Perbaikan perhitungan 2.10 Rp.   ………,--/ jam 

7 Bahan Pelengkap dihitung Rp.   ………,--/ jam 

Operating Cost Per Unit 3 + 4 + 5 + 6 + 7 Rp.   ………,--/ jam 

8 Biaya Langsung 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 Rp.   ………,--/ jam 

9 Biaya Tak Langsung 10 %   x  8 Rp.   ………,--/ jam 

TOTAL BIAYA ALAT 8  +  9 Rp.   ………,--/ jam 
(Suryadharma dan Wigroho, 1998) 
 
 
2.3. Analisa BOW (Burgeslijke Openbare Werken) 

BOW (Burgeslijke Openbare Werken) ialah suatu ketentuan dan ketetapan 

umum yang ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 1921 Nomor 5372 A, pada jaman 

Pemerintahan Belanda. 

Biaya Kepemilikan + Biaya Operasi 

B.Kepemilikan    =    
Produksi Alat .....(2.11) 
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 Analisa BOW biasanya hanya dipakai untuk pekerjaan yang bersifat padat 

karya dan memakai peralatan konvensional (BOW, 1921), seperti pacul, engkrak, 

cetok, palu dan peralatan sederhana lainnya sehingga sampai sekarang masih 

digunakan oleh pemerintah dalam menghitung pembiayaan suatu kegiatan 

(proyek) yang berskala kecil. Namun didalam BOW juga ada analisa harga satuan 

pekerjaan untuk pekerjaan yang menggunakan alat berat, dan tentu saja untuk 

pekerjaan yang berskala besar. 

Dibawah ini beberapa contoh analisa dengan menggunakan BOW untuk 

pekerjaan galian tanah dan timbunan tanah dengan menggunakan alat berat. 

Tabel  2.3 
 Contoh Analisa Galian Tanah dengan Metode BOW 

 DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat Harga Satuan Jumlah Harga 
        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 
A.9 1 m3  Galian Tanah dengan menggunakan alat berat  

  Tenaga         
  Pekerja   0.1500   hari   
  Mandor   0.0075   hari   
      
  Material/Bahan       
  Alat Bantu         -     set   
      
  Alat       
  Exavator   0.0634   jam   

  Buldozer   0.0863   jam   
  Dump Truck   0.0500   jam   
          
  JUMLAH  
      

(Sumber : BOW, 1921) 
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Tabel  2.4 
 Contoh Analisa Timbunan Tanah dengan Metode BOW  

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat Harga Satuan Jumlah Harga 
        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 
A.15 1 m3  Timbunan Tanah dengan menggunakan alat berat  

  Tenaga         
  Pekerja   0.0750   hari   
  Mandor  0.0038 hari  
          
  Material/Bahan       
  Tanah Urug   1.2000  m3   
   
  Alat       
  Buldozer   0.0148   jam   

 Motor Grader   0.0290   jam   
  Vibratory Roller   0.0120   jam   
  JUMLAH        
 DIBULATKAN     

 (Sumber : BOW, 1921) 

Keterangan  : 

1. Kolom 1 : Menandakan kode analisa, misal : untuk pekerjaan tanah 

memakai huruf A, dikuti angka yang menandakan jenis dan 

cara pengerjaan dan tanahnya. 

2. Kolom 2 : Menandakan uraian pekerjaan 

3. Kolom 3 : Menandakan indeks atau koeffisien yang berupa sebuah 

angka ketetapan dari BOW, baik untuk bahan, upah tenaga  

maupun peralatan. 

Koefisien / indeks mendeskripsikan seberapa besar alat dan 

tenaga yang digunakan didalam mengerjakan pekerjaan 

galian / timbunan tanah dengan volume 1 m3 

4. Kolom 4 : Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan 

5. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan 

peralatan 
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6. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koeffisien dikalikan 

dengan harga satuan. 

Sejalan dengan perkembangan industri konstruksi hingga saat ini, perlu 

adanya penyempurnaan dan penambahan analisa harga satuan. 

2.4. Analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) 

SNI merupakan pembaharuan dari analisa BOW (Burgeslijke Openbare 

Werken) 1921, dengan kata lain bahwasanya analisa SNI merupakan analisa BOW 

yang diperbaharui. Analisa SNI ini dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Dan 

Pengembangan Pemukiman. Sistem penyusunan biaya dengan menggunakan 

analisa SNI ini hampir sama dengan sistem perhitungan dengan menggunakan 

analisa BOW. Prinsip yang mendasar pada metode SNI adalah, daftar koefisien 

bahan, upah dan alat sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang 

diperlukan dalam membuat harga satu satuan pekerjaan bangunan. Dari ketiga 

koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan, 

kalkulasi upah yang mengerjakan, serta kalkulasi peralatan yang dibutuhkan.. 

Komposisi perbandingan dan susunan material, upah tenaga dan peralatan pada 

satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan dengan harga 

material, upah dan peralatan yang berlaku dipasaran. 

Dari data kegiatan tersebut di atas, menghasilkan produk sebuah  analisa 

yang dikukuhkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 1991-

1992, dan pada tahun 2001  hingga sekarang, SNI ini disempurnakan dan 

diperluas sasaran analisa biayanya. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis didalam perhitungan analisa 

pekerjaan menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI) edisi revisi tahun 

2002 dengan nomor seri SK - SNI  T – 04 – 2002 – 03.   

Berikut ini disampaikan contoh analisa SNI beserta keterangannya dalam 

bentuk tabelisasi : 
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Tabel  2.5 
 Contoh Analisa Galian Tanah dengan Metode SNI 

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat 
Harga 
Satuan Jumlah Harga 

        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 

PEKERJAAN TANAH     
SNI-03-2835-2008         

6.1 1 m3  Galian Tanah dengan menggunakan alat berat  
6.1.1. Tenaga         

  Pekerja      0.0251  hari    
  Mandor      0.0050  hari    
  Operator      0.0036  hari    
  Pembantu Operator      0.0036  hari    
  Sopir      0.0215  hari    
  Pembantu Sopir      0.0215  hari    
      

6.1.2.  Material/Bahan       
  Alat Bantu      0.0250  set    
   

6.1.3  Alat       
  Exavator      0.0256  jam    

  Dump Truck      0.1504  jam    
  JUMLAH        
 DIBULATKAN     

Sumber : SNI, 2002) 
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Tabel  2.6 
  Contoh Analisa TimbunanTanah dengan Metode SNI 

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat 
Harga 
Satuan Jumlah Harga 

        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 

PEKERJAAN TANAH     
SNI-03-2835-2008         

6.11 1 m3 timbunan tanah dengan menggunakan alat berat 
6.11.1. Tenaga         

  Pekerja 0,0225  hari    
  Mandor 0,0038  hari    
  Operator 0,0053  hari    
  Pembantu Operator 0,0053  hari    
  Sopir 0,0034  hari    
  Pembantu Sopir 0,0034  hari    
          

6.11.2.  Material/Bahan       
  Tanah Urug 1,2000 m3  
 Alat Bantu 0,0500 set
          

6.11.3  Alat       
  Motor grader 0,0190 jam   

  Vibratory roller 0,0180 jam   
  Truk tangki air 0,0240 jam   
  JUMLAH        
 DIBULATKAN     

Sumber : SNI, 2002 

Keterangan  : 

1. Kolom 1 : Menandakan kode analisa 

2. Kolom 2 : Menandakan uraian pekerjaan 

3. Kolom 3 : Menandakan indeks atau koeffisien yang berupa sebuah 

angka ketetapan dari SNI, baik untuk bahan, upah tenaga dan 

alat. Koefisien / indeks mendeskripsikan seberapa besar alat 

dan tenaga yang digunakan didalam mengerjakan pekerjaan 

galian / timbunan tanah dengan volume 1 m3 
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4. Kolom 4 : Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan 

5. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan peralatan. 

6. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koeffisien dikalikan 

dengan harga satuan 

2.4.1. SNI sebagai Alat Pembanding dengan Analisa Lainnya 

Di dalam penelitian ini, sebagai frame work untuk mengkomparasikan 

Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa Bina Marga dan Analisa Empiris Lapangan 

adalah dengan menggunakan Analisa SNI. 

Analisa SNI merupakan analisa yang sering digunakan baik instansi 

pemerintah maupun swasta, karena analisa ini dikembangkan melalui pendekatan 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder 

yang berupa analisa biaya yang dipakai oleh beberapa kontraktor dalam 

menghitung harga satuan pekerjaan dan data-data primer dengan melakukan 

penelitian di lapangan pada suatu kegiatan (proyek). Data primer yang diperoleh 

dipakai sebagai pembanding (cross check) terhadap kesimpulan data sekunder  

yang didapat (BSN, 2002). 

Acuan atau standar normatif yang diberlakukan dalam tata cara 

perhitungan pada analisa SNI ini merujuk pada hasil pengkajian dari beberapa 

analisa pekerjaan yang telah aplikasikan oleh beberapa kontraktor dengan 

pembanding yang ada. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisa 

SNI ini adalah (BSN, 2002) antara lain : 

1. Untuk perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku untuk wilayah seluruh 

Indonesia, berdasarkan harga bahan, upah tenaga dan peralatan disesuaikan 

dengan kondisi setempat 

2. Spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan 

standar spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dibakukan 

3. Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15 % - 20 %, 

dimana didalamnya termasuk angka susut yang besarnya tergantung dari jenis 

bahan dan komposisi adukan, termasuk biaya langsung dan tak langsung 

4. Jam kerja efektif untuk para pekerja diperhitungkan selama 5 jam per-hari. 
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2.4.2. Item Kriteria untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Dalam penelitian ini, harga satuan pekerjaan, harga satuan 

bahan/material, harga satuan upah/tenaga dan harga satuan peralatan merupakan 

item kriteria yang nantinya akan di komparasikan dengan beberapa metode 

analisa. Menurut H. Bachtiar Ibrahim (1995), di dalam buku yang berjudul 

“Rencana dan Estimate Real Of Cost”, yang dimaksud dengan harga satuan 

pekerjaan adalah jumlah harga bahan/material, upah tenaga kerja, dan peralatan 

berdasarkan perhitungan analitis. Harga bahan didapat dipasaran, dikumpulkan 

dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan, sedangkan upah 

tenaga kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang 

dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. Sedangkan harga satuan peralatan haruslah 

disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode pelaksanaan 

dan jarak angkut.  

Jadi dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu proyek harus 

berpedoman pada harga satuan bahan/material, harga satuan upah/tenaga dan 

harga satuan peralatan.  

2.5. Analisa K (Analisa Bina Marga) 

Analisa K adalah analisa tersendiri yang telah dibakukan atas hasil 

perhitungan pembiayaan pekerjaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, 

Direktorat Jenderal Bina Marga dan diberlakukan hingga ke pemerintah daerah, 

khusus untuk kegiatan jalan dan jembatan (Dir. Jend. Bina Marga, 2003). 

Asumsi-asumsi/anggapan dan persyaratan-persyaratan untuk masing-

masing satuan pekerjaan melekat pada table analisa itu sendiri dan di dalam 

analisa K ini, Untuk semua jenis pekerjaan factor yang berpengaruh di dalamnya 

dianalisa dan dihitung semuanya baik menggunakan pekerja dengan alat bantu 

sederhana maupun dengan menggunakan alat berat seperti back hoe, walls, roller, 

dan sebagainya peralatan berat (Dir. Jend. Bina Marga, 2003). 

Untuk pengkodean (coding) analisa harga satuan pekerjaan menggunakan 

huruf K diikuti dengan nomor seri untuk masing-masing satuan pekerjaan. Karena 

kode K inilah yang hingga kini dikenal dengan sebutan analisa K. 
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Dalam tabelisasi analisa K ini, dibagi pula 3 kolom factor yang 

berpengaruh pada harga satuan pekerjaan, yaitu pekerja, material dan peralatan 

yang masing-masing mempunyai analisa tersendiri. Untuk kolom pekerja 

menggunakan analisa L diikuti nomor seri, Untuk kolom material menggunakan 

analisa M diikuti nomor seri dan untuk kolom peralatan menggunakan analisa E 

diikuti nomor srinya. 

Berikut ini disampaikan contoh analisa SNI beserta keterangannya dalam 

bentuk tabelisasi : 

Tabel  2.7 
 Contoh Analisa Galian  Tanah dengan Metode K (Bina Marga) 

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat
Harga 
Satuan Jumlah Harga

        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 

K.111 1 m3  Galian Tanah dengan menggunakan alat berat 
 Tenaga         

L.101 Pekerja   16.0000 hari   
L.061 Mandor    1.0000 hari  
L.081 Operator     2.0000 hari   
L.091 Sopir   4.0000 hari   

 Material/Bahan       
M.170  Alat Bantu     0.6000  set    

 Alat       
E.155 Motor Grader     6.0000  jam    
E.301 Wheel Loader     7.0000  jam    
E.212 Dump Truck   24.0000 jam    

      
  JUMLAH per 200 m3        
 JUMLAH per m3     

Sumber : Analisa Bina Marga 
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Tabel 2.8  
Contoh Analisa Timbunan Tanah dengan Metode K (Bina Marga) 

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
 

Analisa Uraian Pekerjaan Koefisien Sat Harga Satuan Jumlah Harga 
        Rp. Rp. 
1 2 3 4 5 6 

K.221 1 m3  Timbunan Tanah dengan menggunakan alat berat  
  Tenaga         

L.101 Pekerja 10.0000 hari  
L.061 Mandor 1.0000 hari  
L.081 Operator 4.0000 hari   
L.091 Sopir 6.0000 hari   

          
  Material/Bahan       

M.170  Alat Bantu     0.4000  set   
      
  Alat       

E.001 Buldozer 5.0000  jam   
E.212 Dump Truck 25.0000 jam  
E.155 Motor Grader 5.0000  jam   
E.082 Vibratory Roller 5.0000  jam   
E.152 Truck Tangki Air 5.0000  jam   
E.301 Wheel Loader 5.0000  jam   

  JUMLAH per 120 m3        
 JUMLAH per  m3     

Sumber : Analisa Bina Marga 

Keterangan  : 

1. Kolom 1 : Menandakan kode analisa. 

2. Kolom 2 : Menandakan uraian pekerjaan 

3. Kolom 3 : Menandakan indeks atau koeffisien yang berupa sebuah 

angka ketetapan dari Bina Marga, baik untuk bahan, 

upah,tenaga maupun peralatan. Koefisien/indeks 

mendeskripsikan seberapa besar alat dan tenaga yang 

digunakan didalam mengerjakan pekerjaan galian tanah 

dengan volume 200 m3 dan pekerjaan timbunan tanah 

dengan volume 120 m3 
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4. Kolom 4 : Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan 

5. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan 

peralatan 

6. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koeffisien dikalikan 

dengan harga satuan. 

2.6. Analisa Empiris Lapangan 

Analisa empiris lapangan adalah analisa yang telah dibuat sendiri oleh 

penyedia jasa (kontraktor) yang mana hasil perhitungannya berdasarkan 

pengalaman dari kontraktor sendiri dengan kondisi yang berbeda-beda karena 

disesuaikan oleh keadaan/lokasi pada saat pekerjaan akan dilaksanakan. 

Asumsi-asumsi / anggapan dan persyaratan-persyaratan untuk masing-

masing satuan pekerjaan melekat pada tabel analisa itu sendiri dan di dalam 

analisa ini, untuk semua jenis kerjaan, faktor yang berpengaruh di dalamnya 

dianalisa dan dihitung semuanya baik menggunakan pekerja dengan alat bantu 

sederhana maupun dengan menggunakan alat berat seperti backhoe, walls, roller 

dan sebagainya peralatan berat. 

Pada analisa ini tidak selalu baku seperti dibawah ini, tetapi dapat 

berubah-ubah tiap saat disesuaikan dengan lokasi tempat pekerjaan itu 

dilaksanakan. 
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Tabel  2.9.   
Contoh Daftar Analisa Empiris Lapangan 

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DENGAN PERHITUNGAN 
SENDIRI 

 

Analisa Uraian Pekerjaan Koeff Sat Harga 
Satuan 

Rp. 

Jumlah 
Harga 

Rp. 
1 2 3 4 5 6 
G 1 m3 galian tanah dengan menggunakan alat 

berat 
  

 Tenaga    
 Pekerja dihitung jam   
 Mandor dihitung jam   
      
 Material      
      
 Alat      
 Exavator dihitung jam   
 Dump Truck 3-4 m3 dihitung jam   
 Alat bantu dihitung ls   
 JUMLAH  
 DIBULATKAN    

Sumber : analisa perhitungan sendiri 

Keterangan  : 

1. Kolom 1 : Menandakan kode analisa 

2. Kolom 2 : Menandakan uraian pekerjaan 

3. Kolom 3 : Menandakan indeks atau koeffisien yang perhitungannya 

akan diuraikan secara teknis dibawah ini atau disebut 

uraian teknis 

4. Kolom 4 : Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan 

5. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan 

peralatan (yang perhitungannya akan diuraikan secara 

teknis atau disebut analisa perhitungan alat). 

6. Kolom 6 : Menandakan jumlah harga yang berarti koeffisien dikalikan 

dengan harga satuan 
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2.7. Uraian Teknis Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Adalah uraian didalam menentukan koefisien atau indeks suatu analisa 

pekerjaan. Adapun analisa dengan empiris lapangan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain berdasarkan lokasi pekerjaan, kondisi alat pada saat pekerjaan 

dilaksanakan, jarak antara lokasi alat, material terhadap lokasi pekerjaan, metode 

pelaksanaan serta kondisi lapangan pada saat pekerjaan dilaksanakan. 

   Data yang diperlukan didalam uraian teknis analisa harga satuan 

pekerjaan antara lain  : 

a. Data lapangan, dapat berupa anggapan ataupun asumsi yang berisi 

penggunaan alat berat, lokasi pekerjaan, kondisi medan pada saat 

pekerjaan dilaksanakan, jam kerja efektif serta faktor pengembangan 

bahan. 

b. Urut-urutan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

c. Pemakaian bahan, peralatan dan tenaga kerja 

d. Dari data-data tersebut maka akan diperoleh suatu besaran indeks atau 

koefisien yang kemudian dapat dijadikan dasar perhitungan analisa 

pekerjaan 

Untuk masing-masing analisa pekerja, analisa material dan analisa 

peralatan terdapat perhitungannya tersendiri. Pada halaman berikut ini contoh 

analisa dengan perhitungan sendiri beserta keterangannya. 

Contoh perhitungan teknis untuk analisa pekerjaan diatas : 

Urutan – urutan tahapan analisa teknis : 

I. Data Lapangan 

- Pekerjaan      : Galian Tanah 

- Lokasi pekerjaan   : sepanjang jalan 

- Kondisi Jalan    : sedang / baik 

- Jam Kerja Efektif (tk) : ..... jam 

II. Urutan Kerja/Metode Pelaksanaan 

- Pekerjaan disepanjang jalan 

- Umumnya tanah yang dipotong berada disisi jalan 
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- Penggalian dilakukan dengan alat berat Exavator 

- Selanjutnya Exavator menuangkan hasil galian ke dalam Dump Truck 

- Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi proyek  

III. Pemakaian bahan material, peralatan dan upah tenaga kerja  

a. Bahan material 

Material yang digunakan adalah Bouwplank 

b. Peralatan 

1. Pekerjaan Galian Tanah 

EXCAVATOR  BACK HOE 

- Siklus Kerja       : menggali – memutar – membuang 

- Faktor Bucket (K)     : tabel 4 

- Efisiensi alat (E)     : tabel 2 

- Kapasitas Penuh (q1)    :  m3 

- Kapasitas per siklus (q)   :    m3 

- Waktu Siklus (Cms)    : t1 + t2 + t3 

Waktu gali (t1)      :  tabel 6 

Waktu muat (t2)     :  tabel 6 

Waktu buang (t3)     :  tabel 6 

)(60)()(Pr Eefisiensi
Cms

qKapasitasQsoduktifita ΧΧ=  

Q
Koefisien 1

=  

 

DUMP TRUCK 

- Siklus Kerja   : memuat-mengangkut-membuang-kembali-posisi 

- Kapasitas bak (c1)       : sesuai tipe DT 

- Efisiensi alat (E)       : tabel 2 

- Kecepatan rata-rata muatan  (V1)  : tabel 7 

- Kecepatan rata-rata kosong (V2)  :   tabel 7 
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- Jumlah siklus yang diperlukan Back 

Hoe untuk mengisi Dump Truck  (n) qxSF
c1

 

Waktu muat : n  x  Cms (excavator)

Waktu angkut : 
1V

D  : menit 

Waktu buang : t1 : tabel 7 

Waktu kembali : 
2V

D  : menit 

Waktu posisi : t2 : tabel 7 

2
2

1
1

)()( t
V
Dt

V
DtornxCmExcavaCmssDTWaktuSiklu ++++=

 

)(60)1()(Pr Eefisiensi
Cms

cKapasitasQsoduktifita ΧΧ=
 

Q
Koefisien 1

=  

 

UPAH / TENAGA 

- Produksi      : Excavator Back Hoe  =  m3/jam 

- Produksi     : Dump Truck    =  m3/jam 

- Kebutuhan Tenaga : Pekerja   (P)  =  orang 

         Operator   (O)  =  orang 

         Sopir    (S)  =  orang 

harijam
Q
SDumpTruckopirKoefisienS

harijam
Q
OExcavatorperatorKoefisienO

harijam
Q
PDumpTruckjaeKoefisienP

harijam
Q
PExcavatorjaeKoefisienP

===

===

===

===

)(

)(

)(ker

)(ker
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2. Pekerjaan Timbunan Tanah 

BULLDOZER 

- Volume dorong  : m3 

- Jarak Angkut D : m 

- Kecepatan maju F : km/jam =  m/menit 

- Kecepatan mundur R : km/jam = m/menit 

- Waktu ganti persneleng Z : jam = menit 

- Faktor Efisiensi alat E :  

- Lebar Blade L : m (tabel 5  ) 

- Tinggi Blade H : m (tabel 5 ) 

- Factor Blade a :      (tabel   ) 

- Kapasitas Penggusuran  q1 : L x H x a 

- Waktu siklus (Cms)  :

Z
R
D

F
DCmssWaktuSiklu ++=)(  

Cms
xEqx

oduksiAlat
60

Pr =  

Q
Koefisien 1

=  

VIBRATORY ROLLER—SKAI SW 70 

- Kecepatan operasi V :  km/jam 

- Lebar efektif pemadatan W :  m 

- Tebal lapis pemadatan H :  m 

- Jumlah Lintasan N :  kali 

- Faktor efisiensi alat E :   

N
xEWxVxQoduksiAlat 1000)(Pr =  

Q
Koefisien 1

=  
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UPAH / TENAGA 

- Produksi      : Vibratory Roller   =  m3/jam 

- Produksi     : Bulldozer     =  m3/jam 

- Kebutuhan Tenaga : Pekerja   (P)  =  orang 

         Operator   (O)  =  orang 

        

 

harijam
Q
OrVibroRolleperatorKoefisienO

harijam
Q
OBulldozerperatorKoefisienO

harijam
Q
PrVibroRollejaeKoefisienP

harijam
Q
PBulldozerjaeKoefisienP

===

===

===

===

)(

)(

)(ker

)(ker
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Metodologi penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitian 

tersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pengertian lain 

metodologi adalah suatu proses, prinsip-prinsip, prosedur dalam mendekati 

persoalan-persoalan dan usaha untuk mencari jawaban. 

Metodologi bisa diartikan juga sebagai  studi sistematis secara kualitatif 

atau kuantitatif dengan berbagai metode dan teknik. Metode ini dapat berupa 

analisis ilmiah, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif 

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu menghitung analisa harga satuan 

pekerjaan galian dan timbunan tanah dengan menggunakan alat berat yang 

dilakukan dengan metode Analisa BOW, Analisa SNI dan Analisa Bina Marga 

(K), yang kemudian dikomparasikan dengan Analisa Empiris Lapangan. 

3.2. Proses Pelaksanaan Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian “ Study Komparasi analisa Harga Satuan 

Pekerjaan dengan menggunakan Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa Bina Marga 

(K) dan Analisa Empiris Lapangan untuk pekerjaan yang menggunakan alat 

berat” ini adalah : 

3.2.1. Tahap Persiapan  

Meliputi kegiatan penentuan tema dan materi studi, alasan pemilihan studi, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat studi serta kajian teori 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa  : 

3.2.2.1. Data sekunder, yang meliputi :  
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- Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisa harga satuan pekerjaan, 

harga satuan bahan/material, harga satuan upah tenaga dan harga 

satuan peralatan pada pekerjaan : 

1.  Pekerjaan Rehabilitasi Penataan Jaringan Irigasi Tambak di 

Kabupaten Brebes pada Bagian Proyek Pengembangan Tambak 

dan Hatchery Jawa Tengah (tahun 2000). 

2. Pekerjaan Pematangan Lahan Tahap II Masjid agung Jawa 

Tengah di Semarang di Dinas Permukiman dan Tata Ruang 

Propinsi Jawa Tengah (tahun 2001). 

3. Peningkatan Jalan Lemahabang – Kaloran di Dinas Bina Marga 

Propinsi Jawa Tengah (tahun 2008). 

3.2.2.2. Observasi / Survey Lapangan 

Peneliti melakukan observasi pada pekerjaan yang dijadikan sampel 

penelitian untuk mendapatkan data yang selanjutnya akan dirumuskan 

suatu Analisa Empiris Lapangan.    

3.2.3. Tahap Pengolahan Data  

Perhitungan analisa harga satuan pekerjaan dengan menggunakan metode 

Analisa BOW, Analisa SNI, dan Analisa Bina Marga (K) untuk pekerjaan galian 

dan timbunan tanah yang menggunakan alat berat. Di dalam perhitungan analisa 

harga satuan pekerjaan haruslah mempunyai harga satuan bahan, upah dan alat 

yang sama yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi alat, metode 

pelaksanaan dan jarak angkut. Dan dari hasil perhitungan akan menghasilkan 

harga satuan yang berbeda-beda.  

3.2.4. Tahap Analisis Data 

Dari hasil perhitungan analisa harga satuan pekerjaan dengan metode 

Analisa BOW, Analisa SNI, dan Analisa Bina Marga (K) akan menghasilkan 

harga satuan pekerjaan yang berbeda-beda yang kemudian akan dikomparasikan 

dengan Analisa Empiris Lapangan. 

3.2.5. Tahap Kesimpulan dan Saran 

Berupa kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada hasil analisa 

mengenai studi kasus komparasi diatas. 
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3.3. Proses Pelaksanaan Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.  Diagram Proses Pelaksanaan Studi 

 

MULAI 

STUDY PUSTAKA : 
- Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan 
- Penggunaan & 

Perhitungan Alat 
- Analisa BOW 
- Analisa SNI 
- Analisa dengan 

empiris lapangan 

KOMPARASI  : 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
dengan beberapa Metode diatas 
(SNI sebagai alat pembanding) 

PERMASALAHAN : 
1. Perhitungan analisa BOW, SNI, dan 

Bina Marga mempunyai hasil yang 
berbeda-beda 

2. Ingin mengkomparasikan analisa diatas 
dengan analisa empiris lapangan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

STUDY 
PENELITIAN 
TERDAHULU 

METODE: 
ANALISA BOW 

1. Pek. Galian 
2. Pek. Timbunan 

METODE: 
ANALISA SNI 

1. Pek. Galian 
2. Pek. Timbunan 

METODE: 
EMPIRIS 

LAPANGAN 
1. Pek. Galian 
2. Pek. Timbunan 

SELESAI 

Item Kriteria : 
- Harga Satuan 
- Peralatan  
- Tenaga 

METODE: 
ANALISA K 

1. Pek. Galian 
2. Pek. Timbunann 

PENGUMPULAN DATA 

METODE: 
ANALISA LOKASI 

PEKERJAAN 
1. Pek. Galian 
2. Pek. Timbunann 

HASIL 


