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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya dunia indrustri begitu juga dengan 

perkembangan sarana dan prasarana pembangunan gedung yang semakin pesat 

maka tingkat kesulitan untuk mengelola dan menjalankan sebuah proyek 

pembangunan gedung semakin tinggi. Semakin tinggi kesulitanya berarti semakin 

besar anggaran biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek tersebut. 

Oleh karena itu disini sangat diperlukan suatu manajemen kontruksi yang 

bertujuan mempertajam atau memaksimalkan anggran biaya yang dibutuhkan 

dalam pembangunan suatu gedung untuk sebuah proyek pembangunan agar dapat 

memenuhi kriteria. 

Selanjutnya hal yang terpenting dalam pembangunan yakni mengetahui 

biaya awal yang digunakan untuk studi kelayakan,alternative desain yang mungkin 

pemilihan desainnya yang optimal untuk sebuah proyek. Namun disisilain juga hal 

penting berikutnya adalah pemilihan metode estimasi yang diharuskan akurat,dan 

tidak mahal dari suatu proyek pembangunan gedung yang dalam kepraktisanya. 

Namun dalam kenyataannya biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan 

suatu proyek tidak sama persis dengan RAB,hal ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan kebutuhan tenaga kerja dilapangan yang menggunakan metode SNI dan 

Lapangan. Kebutuhan  jumlah tenaga kerja pervolume pekerjaan yang selanjutnya 

yang disebut koefisien tenaga kerja,sangat mempengaruhi produktivitas 

sumberdaya manusia yang pada kenyataannya tidak merata disetiap wilayah 

Indonesia seperti yang diasumsikan pada metode SNI. 
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1.2  Rumusan Masalah 

       Dalam rumusan masalah perhitungan anggaran biaya ini adalah : 

Bagaimana perbandingan besar nilai koefisien upah pekerja antara koefisien SNI 

dengan koefisien lapangan pada pekerjaan kolom, balok, dan balok ? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan  

 Adapun tujuan dari Analisa ini adalah : 

1. Berapa besar nilai koefisien upah pekerja beton bertulang kolom, balok, 

dan plat yang berada proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan. 

2. Berapa perbandingan total biaya SNI dan lapangan yang berdasarkan 

koefisien upah pekerja. 

 

1.4  Batasan Masalah 

 Untuk mempermudah pembahasan maka penulis memberikan Batasan 

Batasan masalah dalam penulisan ini ,diantaranya yaitu : 

a) Penelitian dilakukan pada pembangunan gedung pemerintahan 

kab.lamongan  

b) Objek studi dilakukan pada kontrksi pada pekerjaan kolom,dan balok,dan 

plat lantai 

c) Membandingkan koefisien lapangan dengan koefisien SNI 

d) Harga satuan yang digunakan ,harga satuan untuk wilayah lamongan tahun 

2017 (berdasarkan HSPK 2017).. 

e) Penelitian ini hanya menganilisa harga satuan upah pekerja pada proyek 

pembangunan dan tidak membahas tentang harga satuan bahan . 

 


