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2.1 Pengertian Umuni

Perkiraan anggaran biaya meliputi proses perhitungan volume pekerjaan,

harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang terjad, pada suatu proyek
konstruksi. Perkiraan tersebut dibuat sebelum pembangunan dimulai sehingga jumlah
biaya yang diperoleh adalah perkiraan biaya, bukan biaya sebenarnya atau actual

cost. Kelayakan suatu perkiraan biaya dengan biaya sebenarnya, tergantung dari

kepandaian dan keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman. (Soedradjat
Sastraatmaja, 1984)

Dalam menentukan suatu rencana anggaran biaya bangunan di Indonesia,

masih banyak digunakan pedoman analisa BOW yang merupakan peninggalan
Belanda. Analisa BOW terjadi penyimpangan terutama dalam man power atau
workabilities. (J.A. Mukomoko)

Dalam menentukan biaya bangunan / building cos, rancangan pekerjaan

kontruksi diperlukan suatu acuan mengenai biaya kontruksi yang disusun melalu,

kegiatan penelitian produktivitas pekerja di lapangan. Dari hasil penelitian tersebut

didapatkan acuan mengenai analisa biaya kontruksi yang baru yaitu SNI (Standar
Nasional Indonesia). SNI tersebut merupakan penyempurnaan dari metode
sebelumnya yaitu analisa BOW.



Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek.

Pada taraf pertama dipergunakan untuk mengetahui berapa besar biaya yang

diperlukan untuk membangun suatu proyek atau investasi, selanjutnya memiliki

fungsi dengan spektrum yang amat luas yaitu merencanakan dan mengendalikan

sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Meskipun

kegunaannya sama, namun untuk masing - masing organisasi peserta proyek

penekanannya berbeda - beda.

Bila penawaran harga yang diajukan dalam proses lelang terlalu tinggi,

kemungkinan besar kontraktor yang bersangkutan akan mengalami kekalahan.

Sebaliknya bila memenangkan lelang dengan biaya terlalu rendah. akan mengalami

hambatan dibelakang hari. Sedangkan untuk konsultan, angka tersebut diajukan

kepada pemilik sebagai usulan jumlah biaya terbaik untuk berbagai kegunaan sesuai

perkembangan proyek dan sampai pada derajat tertentu. kredibilitasnya terkait

dengan ketepatan angka - angka yang diajukan. (Iman Soeharto)

Sebagian besar analisa perhitungan anggaran biaya yang digunakan oleh

pelaku bisnis konstruksi di Indonesia, mengacu pada analisa BOW yang diperbaiki

dan diperbaharui. Hal ini bertujuan agar rencana anggaran biaya yang dibuat

mendekati actual cost. Terdapat dua faktor utama yang senantiasa dipadukan. yaitu

laktor analisa biaya konstruksi ( upah dan bahan ) dan fektor pengalaman. Kedua

faktor tersebut yang mempengaruhi kemampuan estimator dalam menyusun rencana

anggaran biaya.



2.2 Hasil Penelitian yang Pernah Dilakukan

Hasil penelitian yang pernah dilakukan adalah :

1. Deny Hermawan, 2002.

"Studi analisa rencana anggaran biaya pada konstruksi gedung dengan

analisa BOW dan analisa Non BOW" (Studi kasus proyek pembangunan gedung

registrasi Universitas Islam Indonesia). Pada tugas akhir ini digunakan analisa BOW

dan upah borongan, sehingga diperoleh harga satuan material yang lebih rendah

adalah analisa harga borongan pada semua pekerjaan yang teliti.

2. Arif Kurniawan dan Erwin Handoyo, 2002

"Studi komparasi pekerjaan beton bertulang antara perencanaan dan

realisasi dilapangan serta pengaruhnya terhadap biaya". Pada tugas akhir ini

disimpulkan bahwa biaya rencana lebih besar dari biaya pelaksanaan dengan nilai

penyimpangan sebesar 1,415 - 7,211% dan perencanaan penulangan diharapkan

dapat mempertimbangkan toleransi penyimpangan penulangan pada saat

perencanaan.

3. Ridvvan Hermawan, 1999

"Perhandingan analisa anggaran biaya berdasarkan analisa BOW, analisa

modern dan analisa praktis" (Studi kasus proyek pembangunan gedung auditorium

dan perpustakaan Universitas Semarang). Pada tugas akhir ini dihasilkan bahwa

analisa yang menghasilkan harga satuan material yang lebih rendah adalah analisa

Non BOW.


