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3.1 Rencana Anggaran Biaya

3.1.1 Pengertian

Menurut Sugeng Djojowirono, 1984, rencana anggaran biaya merupakan

perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek

konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan

suatu proyek.

Adapun menururt John W. Niron dalam bukunya Pedoman Praktis

Anggaran dan Borongan "Rencana Anggaran Biaya Bangunan". 1992. rencana

anggaran biaya mempunyai pengertian sebagai berikut :

Rencana : Himpunan planning tcrmasuk detail dan tata cara pelaksanaan

pembuatan sebuah bangunan.

Anggaran : Perhitungan biaya berdasarkan gambar bestek (gambar rencana)

pada suatu bangunan.

Biaya : Besarnya pengeluaran yang ada hubungannya dengan borongan

yang tercantum dalam persyaratan yang ada.

Dan pengertian diatas mengenai rencana anggaran biaya, dapat diambil

kesimpulan bahwa rencana anggaran biaya (RAB) merupakan perencanaan suatu

bangunan dalam bentuk dan fungsi penggunaannya, beserta besar biaya yang



diperlukan serta susunan - susunan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan

pekerjaan.

Anggaran biaya merupakan harga bangunan yang dihilung sesuai dengan

persyaratan yang ada. Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda -

beda pada setiap daerah yang berlainan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan

harga bahan serta upah tenaga kerja pada masing - masing daerah. Perkiraan

anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai

macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi.

Anggaran biaya suatu bangunan adalah perhitungan seluruh biaya yang

diperlukan untuk bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan analisis. serta biaya -

b.aya lain yang bcrhubungan dengan pelaksanaan bangunan konstruksi tersebutr.

Biaya adalah jumlah dari masing - masing hasil perkiraan volume dengan harga

satuan pekerjaan yang bersangkutan.

3.1.2 Tujuan Penyusunan RAB

Tujuan dari penyusunan / pembuatan RAB adalah :

1. Bagi Pemilik Proyek {Owner)

a. mengetahui kelayakan dari proyek tersebut dari segi ekonomi,

b. sebagai dasar pembanding dalam proyek.

c. sebagai bahan evaluasi proyek.

d. sebagai penenluan besarnya pajak dan administrasi.

e. sebagai patokan untuk penyediadana.



2. Bagi Konsultan Manajemen Konstruksi

a. pemilihan alternatif proyek (luas / batasan penggunaan tipe dan kualitas
bahan), dan

b. sebagai bahan perencanaan lebih Ian jut

3. Bagi Kontraktor

a. sebagai dasar dalam penyediaan bahan, alat, tenaga, serta waktu untuk

pelaksanaan,

b. sebagai dasar untuk mengikuti pelelangan dan pengajuan penawaran, dan

c sebagai dasar perkiraan modal atau dana yang hams disediakan.

Rencana anggaran biaya dibuat sebelum proyek dilaksanakan, jadi masih

merupakan anggaran biaya perkiraan, bukan anggaran biaya yang sebenarnya
berdasarkan pelaksanaan {actual cost). Biasanya rencana anggaran biaya dibuat oleh :

a. perencana,

b. kontraktor, dan

c. dinas atau instansi pemerintah.

3.1.3 Macam Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya dihilung berdasarkan pada gambar rencana dan

spesillkasi bangunan. Membuat anggaran biaya berarti memperkirakan harga da
suatu bahan bangunan atau benda yang akan dibuat dengan cermat dim tel

in

hti.



Menurut J.A. Mukomoko (1987), dalam bukunya "Dasar Penyusunan

Anggaran Biaya Bangunan", dalam menyusun biaya diperlukan gambar - gambar

bestek serta rencana kerja, daftar upah, daftar harga bahan, buku analisis. daftar

susunan rencana biaya, serta daftar jumlah tiap jenis pekerjaan.

Menurut Ir. A. Soedradjat Sastraatmaja (1984). dalam bukunya "Analisa

Anggaran Pelaksanaan", bahwa rencana anggaran biaya dibagi menjadi dua, yaitu

rencana anggaran terperinci dan rencana anggaran biaya kasar.

1. Rencana Anggaran Biaya Kasar

Merupakan rencana anggaran biaya sementara dimana pekerjaan dihitung

tiap ukuran luas. Pengalaman kerja sangat mempengaruhi penafsiran biaya secara

kasar, hasil dari penafsiran ini apabila dibandingkan dengan rencana anggaran yang
dihitung secara teliti didapat sedikit selisih.
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Gambar 3.1 Bagan Perhitungan Anggaran Biava Kasar
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2. Rencana Anggaran Biaya Terperinci

Dilaksanakan dengan menghitung volume dan harga dari seluruh pekerjaan

yang dilaksanakan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara memuaskan. Cara

perhitungan yang pertama adalah dengan harga satuan, dimana semua harga satuan

dan volume tiap jenis pekerjaan dihitung. Yang kedua adalah dengan harga

seluruhnya, dimana dihitung volume dari bahan yang dipakai dan juga buruh yang

dipekerjakan, kemudian dikalikan dengan harga serta dijumlahkan seluruhnya.
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Gambar 3.2 Anggaran Biaya Terperinci

Sumber : J. A. Mukomoko, Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, Jakarta 1987

3.1.4 Data yang Diperlukan Dalam Pembuatan RAB

Pengumpulan, analisis penerbitan, dan penarikan kembali informasi harga

dan biaya merupakan hal yang sangat penting bagi sektor dalam industri konstruksi,

sehingga ada harga terbitan yang sering digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

rencana anggaran biaya disetiap daerah. Dalam pembuatan RAB, data yang

diperlukan adalah :
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a. gambar rencana arsitek dan struktur (gambar bestek),

b. peraturan dan syarat - syarat (RKS),

e. Buku sanalisa SNI

d. buku analisa BOW,

e. peraturan / spesifikasi bahan dari pabrik

f. berita acara penjelasan pekerjaan

g. daftar harga bahan yang digunakan di daerah tersebut,

h. daftar upah borongan untuk tiap pekerjaan,

i. peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan proyek yang

dibangun,

j. daftar volume tiap pekerjaan,

k. daftar upah untuk daerah tersebut.

3.1.5 Estimasi Biaya

Estimasi analisa ini merupakan metode yang secara tradisional dipakai oleh

estimator untuk menentukan setiap tarif komponen pekerjaan. Setiap komponen

pekerjaan dianalisa kedalam komponen - komponen utama tenaga kerja, material,

peralatan, dan lain - lain. Penekanan utamanya diberikan pada faktor - faktor proyek

seperti jenis, ukuran, lokasi, bentuk dan tinggi yang merupakan fakyor penting yang

mempengaruhi biaya konstruksi. (Allan Ashworth. Perencanaan Biaya Bangunan,

1994).
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3.1.6 Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan bahan dan harga satuan upah tenaga kerja untuk setiap daerah

berbeda. Dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu proyek harus

berpedoman pada harga satuan setempat.

Menurut Bachtiar Ibrahim didalam bukunya 'Rencana dan Estimate Real of

Cost', 1993, mendefinisikan bahwa harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan

dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Analisis merupakan suatu

perumusan guna menetapkan harga dan upah masing - masing dalam bentuk satuan.

Harga bahan didapat dipasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan

daftar harga satuan bahan. Upah tenaga kerja didapatkan di lokasi, dikumpulkan dan

dicatat dalam daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah tenaga kerja.
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Gambar 3.3 Harga Satuan Pekerjaan
Sumber: Bachtiar Ibrahim, Rencana dan EstimateReal ofCost, Jakarta, 1993
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Gambar 3.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Sumber: Sugeng Djojowirono, Manajemen Konstruksi. Yogyakarta, 1984

Sebelum menghitung dan menyusun anggaran biaya bangunan, maka harus

mampu menguasai cara pemakaian analisa BOW dan analisa SNI. BOW adalah suatu

ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan Dir. BOW pada tanggal 28 februari

1921 nomor 5372 A pada jaman Belanda. Dalam analisa BOW. telah ditetapkan

angka jumlah tenaga kerja dan bahan untuk suatu pekerjaan. Sedangkan SNI

merupakan pembaharuan dari analisa BOW {Burgeslijke Openbare Werken) 1921.

dengan kata lain bahwasannya 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.
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3.1.7 Material Suatu Pekerjaan

Bahan suatu pekerjaan adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Analisa bahan

suatu pekerjaan adalah menghitung banyaknya volume masing - masing bahan serta

besarnya biaya yang dibutuhkan.

3.2 Metode Perhitungan

Rencana anggaran biaya proyek konstruksi dapat dihitung dengan

menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode BOW dan metode

SNI. Prinsip yang terdapat dalam metode BOW mencakup daftar koefisien upah dan

bahan yang telah ditetapkan. Keduanya menganalisa harga (biaya) yang diperlukan

untuk membuat harga satuan pekerjaan bangunan. Dari kedua koefisien tersebut akan

didapatkan kalkulasi bahan - bahan yang diperlukan dan kalkulasi upah yang

mengerjakan. Komposisi, perhandingan dan susunan material serta tenaga kerja pada

satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan dengan harga material

dan upah yang berlaku saat itu.

Sedangkan analisa dengan metode SNI, untuk kebutuhan bahan atau

material dan kebutuhan upah sama dengan metode BOW, akan tetapi besarnya nilai

koefisien bahan dan upah tenaga kerja berbeda dengan analisa BOW.



3.2.1 Analisa Anggaran Biaya BOW

Prinsip yang terdapat dalam metode BOW mencakup daftar koefisien upah

dan bahan yang telah ditetapkan. Keduanya menganalisa harga (biaya) yang

diperlukan untuk membuat harga satuan pekerjaan bangunan. Dari kedua koefisien

tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan - bahan yang diperlukan dan kalkulasi upah

yang mengerjakan. Komposisi, perhandingan dan susunan material serta tenaga kerja
pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan dengan harga

material dan upah yang berlaku.

Contoh dari perhitungan analisa anggaran biaya dengan metode BOW

adalah sebagai berikut :

Harga satuan 1m3 pekerjaan membuat beton dengan mutu K- 225 :

1. Bahan :

0,96 m3 Kerikil @ Rpl22.523,560

8,17 zak Semen PC (Gresik) @ Rp 41.520,000

0.54 m3 Pasir @ rip 76.200,000

Jumlah harga bahan

2. Upah :

1.00 tukang batu

0,10 kepala tukang batu

6.00 pekerja

0.30 mandor

@ Rp 36.600,000

@ Rp 39.000,000

@ Rp 30.000,000

@ Rp 44.400,000

Jumlah upah

= Rpl 17.622.6176

= Rp339.218,4000

= Rp 41.148.0000

= Rp497.989,0176

-Rp 35.600,0000

= Rp 3.900,0000

= Rpl 80.000,0000

= Rp 13.320.0000

= Rp232.820,0000



3. Peralatan :

0,4819 concrete mixer @ Rp 36.480,370 = Rp 17.579.8900

0,0633 water tanker @ Rp 117.765,090 = Rp 7.454,5300

0,4819 concrete vibrator @ Rp 21.740,010 = Rp 10.476,5110

1,0000 alat bantu @ Rp 2.050,000 = Rp 2.050,0000

Jumlah =Rp 37.560,9310

Harga satuan 1 m3 pekerjaan membuat beton dengan mutu K - 225 :

= Jumlah harga bahan + Jumlah harga upah + Jumlah harga peralatan

= Rp 497.989,0176 + Rp 232.820,0000 + Rp 37.560,9310

= Rp 768.369,9486

3.2.2 Analisa Anggaran Biaya SNI

Prinsip pada metode SNI yaitu perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku

untuk seluruh Indonesia, berdasarkan harga bahan dan upah kerja sesuai dengan

kondisi setempat. Spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan disesuaikan

dengan standar spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dibakukan. Kemudian dalam

pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus didasarkan kepada gambar teknis

dan rencana kerja serta syarat - syarat yang berlaku ( RKS ).Perhitungan indeks

bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15% - 20%, dimana didalamnya termasuk

angka susut, yang besarnya tergantung dari jenis bahan dan komposisi. Jam kerja

efektif untuk para pekerja diperhitungkan 5 jam per-hari. Prinsip perhitungan dan

penyusunan biaya dengan metode SNI ini hampir sama dengan perhitungan dengan



20

metode BOW, akan tetapi terdapat perbedaan dengan metode BOW yaitu besarnya

nilai koefisien bahan dan upah tenaga kerja.

Contoh perhitungan rencana anggaran biaya dengan metode SNI yaitu :

Harga Satuan 1 m3 pekerjaan membuat beton dengan mutu K - 225 :

1. Bahan :

0,65 m3 Kerikil @ Rpl22.523,560 = Rp 79.640,3140

388 kg Semen PC (Gresik) @ Rp 830,400 = Rp322.195,2000

0,65 m3 Pasir @ Rp 76.200,000 = Rp 49.530.0000

Jumlah harga bahan -Rp451.365,5140

2. Upah :

1.00 tukang batu @ Rp 36.600.000 = Rp 35.600,0000

OJOkepala tukang batu @ Rp 39.000.000 = Rp 3.900,0000

6,00 pekerja @ Rp 30.000.000 = Rp180.000,0000

0,30 mandor (a) Rp 44.400,000 = Rp 13.320,0000

Jumlah upah = Rp232.820.0000

3. Peralatan :

0,4819 concrete mixer @ Rp 36.480.370 = Rp 17.579.8900

0,0633 water tanker @ Rp 117.765,090 = Rp 7.454,5300

0,4819 concrete vibrator @ Rp 21.740,010 = Rp 10.476,5110

1.0000 alat bantu @ Rp 2.050.000 = Rp 2.050,0000

Jumlah =Rp 37.560.9310



Harga satuan 1 m3 pekerjaan membuat beton dengan mutu K - 225 :

= Jumlah harga bahan + Jumlah harga upah + Jumlah harga peralatan

= Rp 451.365,5140 + Rp 232.820,0000 + Rp 37.560,9310

= Rp 721.746,5450
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