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Perhitungan biaya suatu pekerjaan dalam RAB 

terdiri dr biaya langsung dan biaya tak langsung :

▪ Biaya langsung :

Biaya suatu Pek. = Volume × Harga Satuan Pek.

▪ Biaya tak langsung :

Dihitung (ditaksir) dalam sekian prosen dari biaya 

langsung 

DASAR-DASAR  PERHITUNGAN



Biaya Langsung

Volume pekerjaan dihitung dengan melihat gambar 

perencanaan.

Metode utk. menghitung Harga Satuan Pekerjaan :

1. Analisa BOW

2. Cara SNI

3. Cara dari Bina Marga

4. Cara Modern

5. Gabungan & pengalaman

Menggunakan koefisien-koefisien

Upah berdasarkan produk-

tivitas man day / man hour

Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Semua metode yang digunakan untuk membuat 

unit cost sudah ada klasifikasi jenis-jenis 

pekerjaannya, jadi tinggal dipilih pekerjaan apa 

yang akan dibuat unit costnya.

Klasifikasi pekerjaan tsb. antara lain :

• Pekerjaan galian dan urugan

• Pekerjaan pasangan (batu, bata, keramik, dsb)

• Pekerjaan beton, termasuk beton bertulang

• Konstruksi kayu

• Konstruksi baja

• Pekerjaan instalasi air bersih & air kotor

• Pekerjaan instalasi listrik

• Pekerjaan finishing, dll.



Harga satuan pekerjaan terdiri dari :

• Biaya bahan : bahan yg digunakan termasuk 

bahan sisa atau terbuang

• Upah pekerja : berdasarkan upah per hari atau 

per jam (man-day/man-hour)

• Biaya alat : sewa atau milik sendiri

Bahan yg digunakan dihitung dg memperhatikan :

• Ukuran bahan yang dipakai

• Perkiraan bahan yang terbuang

• Bila sudah ada dalam metode, dapat langsung 

diterapkan, asal sesuai dengan keadaan bahan 

sesungguhnya (misal : campuran beton)

Catatan penting !!!

1. Khusus untuk bahan, analisa BOW masih dapat 

dipergunakan.

2. Jangan menjadikan buku rujukan dari analisa 

yang digunakan sebagai Kitab Suci yang harus 

diikuti 100% dan tidak boleh dirubah.

3. Kita dapat membuat analisa sendiri untuk unit 

cost berdasarkan produktivitas, kondisi 

sekarang dan pengalaman.

1. Khusus untuk bahan, analisa BOW masih dapat 

dipergunakan.

2. Jangan menjadikan buku rujukan dari analisa 

yang digunakan sebagai Kitab Suci yang harus 

diikuti 100% dan tidak boleh dirubah.

3. Kita dapat membuat analisa sendiri untuk unit 

cost berdasarkan produktivitas, kondisi 

sekarang dan pengalaman.



CARA  SNI

Contoh :

1 m3 Membuat beton 1 : 2 : 3

Bahan

– Semen portland 336 kg

– Pasir beton 0,54 m3

– Koral beton 0,81 m3

Upah

– Pekerja 2,000 Oh

– Tukang batu 0,350 Oh

– Kepala tukang 0,035 Oh

– Mandor 1,000 Oh

Hrg. Sat. Jmlh Harga

(Rp) (Rp)

1 1 m
3
 mebuat beton 1 : 2 : 3

Semen portland 336,00 kg 850 285.600

Pasir beton 0,54 m3 95.000 51.300

Koral beton 0,81 m3 120.000 97.200

Pekerja 2,000 Oh 30.000 60.000

Tukang batu 0,350 Oh 37.500 13.125

Kepala tukang 0,035 Oh 45.000 1.575

Mandor 1,000 Oh 45.000 45.000

553.800        

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No SatuanVol.Uraian Pekerjaan



CARA  MODERN

BAHAN

• Cara menghitung hampir sama dengan cara SNI 

atau BOW (bisa saja diambil dari cara SNI / 

BOW);

• Atau menggunakan tabel yang sudah 

disediakan.

UPAH

• Sudah disediakan tabel produktivitas tenaga 

kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan

• Harus direncanakan sendiri jumlah tenaga kerja 

yang akan digunakan

Langkah-langkah dalam menghitung upah :

1. Tetapkan dulu jumlah tenaga kerja (satu tim) 

untuk setiap jenis pekerjaan.

2. Hitung rata-rata upah per hari tenaga kerja tsb.

3. Hitung jam kerja efektif dalam satu hari :
– Berapa jam kerja dalam satu hari ?

– Berapa efisiensi waktu kerja rata-rata dari tenaga 

kerja ?

4. Hitung rata-rata upah per jam tenaga kerja tsb.

5. Lihat tabel upah untuk setiap jenis pekerjaan 

yang sesuai

→ merupakan kemampuan kerja (produktivitas) 

dari tenaga kerja dalam melaksanakan 

pekerjaan (jam / volume pekerjaan)

6. Upah = Produktifitas kerja × upah per jam 



Contoh :

Pekerjaan galian tanah, kedalaman maksimum 1 

m, tanah dibuang disekitarnya.

Tenaga kerja terdiri dari 1 tukang (Rp 30.000/hari) 

dan 1 pekerja (Rp 20.000 /hari). Mandor (Rp 

40.000/hari) digunakan untuk mengawasi pekerja 

dengan perbandingan 1 : 10. Jam kerja dalam satu 

hari : 8 jam, rata-rata tenaga kerja bekerja 45 

menit dalam 1 jam. Overhead 5 % ; biaya tak 

terduga 10 % . 

Tenaga kerja : 1 tukang × Rp 30.000 = Rp 30.000

1 pekerja × Rp 20.000 = Rp 20.000

0,1 mandor× Rp 40.000 = Rp   4.000

Jumlah = Rp 54.000

Upah rata-rata = Rp 54.000/2,1 = Rp 25.714 / hari

Satu hari = 8 jam kerja

Efisiensi waktu kerja = 45/60 = 0,75

Jam kerja efektif dalam satu hari = 8×0,75 = 6 jam

Sehingga :

Upah rata-rata = Rp 25.714/6 jam = Rp 4286 / jam 



Produktifitas kerja :

• Menggali tanah sedang dg cangkul : 0,45 jam/m3

• Menaikkan tanah dari galian : 1,275 jam / m3

Total produktifitas kerja = 1,725 jam / m3

Upah menggali = 1,725 × Rp 4286= Rp 7393 / m3

• Biaya tak terduga 10 % = Rp   739 / m3

• Overhead 5 % = Rp   370 / m3

Harga satuan pek. galian tanah = Rp 8502 / m3

Menghitung Jumlah Tenaga Kerja

Data

1. RAB lengkap

2. Jadual pekerjaan

Yang diketahui dari data :

• Koefisien tenaga kerja � Unit Cost

• Volume total pekerjaan � Rincian RAB / BQ

• Total durasi pekerjaan � Schedule

Rumus :

Pek. Durasi

Pek. Vol.Koefisien
N

×
=



Menghitung Produktivitas Tenaga Kerja

� Pada cara modern, produktivitas tenaga kerja 

untuk suatu pekerjaan sudah ditentukan (dlm 

bentuk tabel-tabel).

� Pada cara Bina Marga, produktivitas tenaga 

kerja dalam bentuk man-hour.

• Pada cara SNI (dan BOW), produktivitas tenaga 

kerja dapat dihitung dari koefisien-koefisien upah 

tenaga kerja. 

Contoh cara SNI

1 m3 Pasang pondasi batu kali

1,5 oh Pekerja

0,6 oh Tukang batu

0,6 oh Kepala tukang

0,075 oh Mandor

Patokan : tenaga kerja utama adalah tukang batu

Jadi, dalam 1 hari :

1,67 m3 Pasang pondasi batu kali, membutuhkan :

2,5 Pekerja

1 Tukang batu

1 Kepala tukang

0,125 Mandor

Produktivitas tim ini (1 hari = 5 jam kerja efektif) :

= 1,67 m3 / 5 jam = 0,334 m3 / jam


