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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Harga Satuan Pekerjaan merupakan sebuah hal yang sangat penting di ketahui 

oleh seorang sarjana teknik sipil di Lapangan. Harga Satuan Pekerjaan adalah 

jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. 

Harga bahan didapat dari pasaran, dikumpulkan dalam suatu daftar yang 

dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan, sedangkan upah tenaga kerja didapatkan 

di lokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga 

Satuan Upah. 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. 

 

Estimasi awal pada sebuah proyek akan digunakan untuk studi, alternatif 

desain yang mungkin dan pemilihan desain yang optimal dalam suatu proyek 

yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan suatu rencana 

anggaran biaya untuk suatu proyek yang dipilih dengan teliti, cermat dan 

memenuhi syarat.  Banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta 

biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan proyek 

tersebut. Proses analisis biaya konstruksi ini mengestimasi biaya langsung yang 

secara umum akan digunakan dalam proses penawaran. Metode-metode yang 

akan digunakan dalam melakukan estimasi biaya tersebut adalah dengan 

menghitung secara detail harga satuan pekerjaan dengan menggunakan koefisien-

koefisien (metode SNI dan metode Borongan  di Lapangan) dan berdasarkan 
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produktivitas man day/man hour (cara Bina Marga dan cara modern) untuk 

analisis biaya bahan dan upah tenaga kerja. Pada bangunan yang sama dalam 

suatu proyek konstruksi, anggaran biaya yang didapat akan berbeda-beda pula 

pada masing-masing daerah. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan harga 

bahan dan upah tenaga kerja tersebut . Prinsip yang terdapat dalam metode SNI 

mencakup daftar koefisien upah dan bahan yang telah ditetapkan. Keduanya 

menganalisa harga (biaya) yang diperlukan untuk  harga satuan pekerjaan 

bangunan. Dari koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang 

diperlukan dan kalkulasi upah yang mengerjakan. Komposisi perbandingan dan 

susunan material serta tenaga kerja pada suatu pekerjaan sudah ditetapkan, yang 

selanjutnya dikalikan harga material dan upahyang berlaku pada saat itu. 

 

Pemilihan metode konstruksi juga sangat berpengaruh terhadap perencanaan 

anggaran biaya. Dengan memilih metode yang tepat dalam merealisasikan suatu 

proyek konstruksi maka rencana anggaran biaya yang didapat akan efisien. 

Namun, akan lebih baik jika dapat menganalisa cost unit berdasarkan, kondisi, 

pengalaman lapangan dan produktivitas tenaga kerja. Dalam Dunia jasa 

konrtruksi, produktivitas tenaga kerja adalah salah satu factor penentu 

keberhasilan sebuah proyek pembangunan. Dalam mengukur tingkat produktivitas 

tenaga kerja ada berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan meneliti 

besarnya tingkat LUR (Labour Utilitation Rate) masing-masing pekerja., yaitu 

meneliti sampai seberapa tingkat efektivitas pekerja dalam bekerja.  Besarnya 

tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

adalah kondisi lapangan dan sarana bantu, keahlian pekerja, faktor umur atau usia 

pekerja, kesesuaian upah, pengalaman dalam bekerja, kesehatan pekerja, 

koordinasi dan perencanaan, jenis kontrak kerja, manajerial atau manajemen 

lapangan. Bagi kontraktor atau pemborong  tentunya keuntungan borongan 

diupayakan sebesar mungkin, tetapi pemborong yang professional dapat 

menentukan besarnya keuntungan yang baik sehingga pekerjaan dapat dikerjakan 

dengan kualitas maksimal dan tetap menjaga hubungan baik dengan penilik 

proyek karena keuntungan yang terlalu besar dapat membuat owner atau pemilik 



3 
 

proyek merasa dirugikan dan hal ini dapat membuat owner berpindah ke lain hati 

untuk memutuskan memilih pemborong yang lebih murah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, antara 

lain: 

1. Bagaimana menganalisa perhitungan produktivitas pekerjaan antara 

metode SNI dengan produktivitas tenaga kerja di Lapangan. 

2. Berapakah besarnya perbandingan indeks satuan pekerjaan berdasarkan di 

lapangan dengan indeks satuan pekerjaan berdasarkan SNI. 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengestimasi anggaran biaya dan 

produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan metode SNI dengan biaya 

produktivitas pekerjaan di lapangan serta mengetahui perbandingan anggaran 

biaya dari kedua metode tersebut.  

 

1.4 Manfaat Penelitiaan 

 Diharapkan dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa teknik 

sipil khususnya di bidang manajamen konstruksi agar dapat mengetahui analisa 

perbandingan harga satuan pekerjaan dengan menggunakan metode SNI dengan 

biaya produktivitas tenaga kerja di Lapangan, sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui metode mana yang memberi keuntungan lebih tetapi tidak 

mengesampingkan kualitas dan kuantitas proyek konstruksi tersebut. 

1.5 Batasan Masalah 

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

tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan mencapai kesimpulan tang 

tepat, maka pembahasan hanya dilakukan pada satu item pekerjaan yaitu 

pekerjaan kolom. 
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Adapun batasan – batasan permasalahan tersebut : 

 

1. Melakukan penilitian produktivitas tenaga kerja hanya untuk satu pekerjaan 

saja di Lapangan yaiku pekerjaan kolom 

2. Memakai ketentuan yang di tentukan SNI berdasarkan undang-undang yang 

berlaku di Indonesia. 

3. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu model pendekatan 

perhitungan kuantatif melalui observasi dan perhitungan lapangan. 

4. Dalam analisa ini faktor honor, motivasi, pendidikan, usia, pengalaman kerja, 

latar belakang budaya, serta lingkungan  diabaikan, dianggap sama. 

5. Pengamatan dilakukan pada saat jam kerja normal yaitu pukul 09.00 – 17.00 

(7 Jam) berdasarkan di lapangan. Pada pekerjaan struktur beton kolom dan 

balok dan pelat serta dilakukan hanya pada hari kerja dengan cuaca cerah. 

6. Indeks tenaga kerja, alat dan bahan yang dihitung hanya pada pekerjaan 

pembesian kolom, bekisting kolom dan pengecoran kolom. 

7. Dalam analisa ini penyediaan material sudah ada di lokasi proyek (ready to 

used) 

8. Perhitungan produktivitas dan indeks harga satuan pekerjaan dilakukan hanya 

pada lingkup pekerjaan sebagai berikut : 

a. Pekerjaan pembesian kolom 

b. Pekerjaan bekisting kolom 

c. Pekerjaan pengecoran kolom 

 


