
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dari perhitungan didapatkan perbandingan harga total antara metode BOW

dan metode SNI pada proyek irigasi dan proyek perumahan. Pada proyek

irigasi selisih anggaran biaya antara metode BOW dan metode SNI adalah

sebesar Rp 103.706.344.400. pada proyek irigasi ini metode BOW lebih

mahal dibanding dengan metode SNI yaitu sebesar 13,39 %. Pada proyek

perumahan selisih anggaran biaya antara metode BOW dan metode SNI

adalah sebesar Rp 15.218.232.90. Pada proyek perumahan ini metode BOW

lebih mahal dibanding dengan metode SNI dengan presentase perbandingan

adalah 16,23 %.

2. Dari hasil perbandingan diatas jelas terlihat baik pada proyek irigasi maupun

pada proyek perumahan metode SNI lebih efisien dibandingkan dengan

metode BOW.
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3. Tabel komponen perbedaan dan persamaan antara metode BOW dan metode

SNI :

No.

j.

Metode BOW

Dalam menentukan indeks atau
besarnya koefisien bahan,
berdasarkan padabanyaknya
bahan yang digunakan tiap
satuan pekerjaan, perbedaan
terjadi karena terdapat perbedaan
kapasitas bahan yang digunakan
dalam menyelesaikan pekerjaan.
Besarnya safety factor tidak tetap
dan tidak tentu besarnva.

Indeks upah tenaga berdasarkan
kepada upah harian kerja. serta
produktivitas pekerja dalam
menyelesaikan pekerjaan per
satuan hari. Dalam tabel

perbandingan prosentase diatas
terlihat harga satuan upah sangat
dominan sebagai pembeda
dengan metode SNI. dimana
metode BOW memiliki

prosentase yang lebih besar
dikarenakan kualitas sumberdaya
yang ada pada saat itu masih
rendah biladibandingkan dengan
sumberdaya yang ada sekarang.
Dalam menentukan indeks
peralatan didapatkan dari
perkiraan rata - rata alat
berproduksi. dikarenakan pada
metode BOW tidak terdapat
perhitungan peralatan.

Metode SNI

Dalam menentukan indeks atau
besarnya koefisien bahan,
berdasarkan pada banyaknya bahan
yang digunakan tiap satuan
pekerjaan, perbedaan terjadi karena
terdapat perbedaan kapasitas bahan
yang digunakan dalam
menyelesaikan pekerjaan.

Indeks upah tenaga berdasarkan
pada kebutuhan waktu untuk
mengerjakan tiap satuan pekerjaan.
Perhitungan indeks upah tenaga
berdasarkan jam kerjaefektifyaitu 5
jam perhari.

Indeks peralatan didapatkan
berdasarkan pada perhitungan sesuai
dengan kapasitas peralatan
berproduksi.

4. Dari perbandingan biaya antara metode BOW dan metode SNI, terlihat

bahwasannya komponen dominan yang menjadi pembeda antara kedua
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metode tersebut adalah harga satuan upah. Dari hasil penelitian hampir semua

item pekerjaan menuiijukkan bahwasannya prosentase perbandingan antara

kedua metode tersebut yang paling dominan adalah pada harga satuan upah.

7.2. Saran — saran

Dari hasil pembahasan dan analisa data terdapat beberapa saran dalam

pelaksanaan antara lain :

1. Didalam menghitung rencana anggaran biaya hendaknya dilakukan dengan

secermat mungkin, dengan pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga

didapatkan anggaran biaya yang ekonomis serta dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Diharapkan untuk tugas akhir selanjutnya dengan topik yang sama, dengan

semua item pekerjaan diteliti serta anggaran tak terduga atau biaya tidak

langsung seperti overhead, pajak. dll juga diperhitungkan.


