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Abstract: The construction of the Sumatra Institute of Technology Dormitory 

Building is a construction project. Construction projects cannot be separated from 

3 important aspects, namely time, cost and resources. In the construction 

implementation stage, a budget plan is needed which is a series of the development 

planning process. To calculate the building cost budget, it is necessary to make 

detailed calculations regarding the amount of materials used. With the development 

of technology in the construction sector, it has resulted in a system known as 

Building Information Modeling (BIM). The use of BIM has many advantages over 

conventional methods. To determine the advantages of the BIM method compared 

to conventional methods, this study was conducted. The method used is a 

comparative analysis of work volume and cost estimation with a case study of the 

construction of a dormitory building at the Sumatra Institute of Technology with 

conventional methods and BIM analysis. The results in this study indicate that the 

difference in volume of concrete structural work is -3.1% and iron work is 7.26%, 

architectural work is 0.07%. And for the difference in the cost of structural work is 

7.89%, architectural work is 0.05%. Conventional processing requires a longer 

processing time than Building Information Modeling with the same initial process 

stages, namely modeling, namely 66% with a conventional processing time of 105 

days and 36 days for BIM analysis. Building Information Modeling can reduce 

human error and save resources. In addition, BIM has drawbacks, namely the 

expensive license price, it requires large hardware specifications and the ability of 

the user to do modeling. The use of BIM analysis in the construction of the Sumatra 

Institute of Technology dormitory building can reduce costs by 5.56% of the total 

cost compared to conventional methods. 

Keywords: Building Information Modelling (BIM), conventional methods, and 

cost estimation. 
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Abstrak: Pembangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera merupakan 

salah satu proyek kontruksi. Proyek kontruksi tidak terlepas dari 3 aspek penting 

yaitu waktu, biaya dan sumber daya. Dalam tahap pelaksanaan kontruksi 

dibutuhkan rencana anggaran biaya yang merupakan sebuah rangkaian dari proses 

perencanaan pembangunan. Untuk menghitung anggaran biaya bangunan, perlu 

dibuat perhitungan terperinci mengenai banyaknya bahan yang digunakan. Dengan 

adanya perkembangan teknologi pada bidang kontruksi menghasilkan sebuah 

sistem yang dikenal dengan nama Building Information Modelling (BIM). 

Penggunaan BIM memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode 

konvensional. Untuk mengetahui keunggulan metode BIM dibandingkan dengan 

metode konvensional maka dilakukan penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu, 

analisa perbandingan volume pekerjaan dan estimasi biaya dengan studi kasus 

Pembangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera metode konvensional 

dan analisa BIM. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada selisih volume 

pekerjaan struktur beton adalah -3.1% dan pekerjaan besi adalah 7.26%, pekerjaan 

arsitektural adalah 0.07%. Dan untuk selisih biaya pekerjaan struktur adalah 7.89%, 

pekerjaan arsitektural adalah 0.05%. Pengerjaan konvensional membutuhkan 

waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan Building Information Modelling 

dengan tahapan proses awal yang sama yaitu pemodelan yaitu sebesar 66% dengan 

lama pengerjaan pada konvensional 105 hari dan 36 hari pada pengerjaan analisa 

BIM. Building Information Modelling dapat mengurangi kesalahan akibat human 

error dan penghematan dalam sumber daya. Selain itu, BIM memiliki kekurangan 

yaitu mahalnya harga lisensi, dibutuhkan spesifikasi hardware yang besar dan 

kemampuan dari pengguna dalam melakukan pemodelan. Penggunaan analisa BIM 

pada Pembangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera dapat mengurangi 

biaya sebesar 5.56% dari biaya total dibandingkan dengan metode konvensional. 

 

 

Kata kunci: Building Information Modelling (BIM), metode konvensional, dan 

estimasi biaya. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera 

merupakan salah satu contoh dari 

proyek kontruksi. Proyek kontruksi 

tidak terlepas dari 3 aspek penting 

yaitu waktu, biaya dan sumber daya. 

Dalam tahap pelaksaan kontruksi 

dibutuhkan rencana anggaran biaya 

yang merupakan sebuah rangkaian 

dari proses perencanaan 

pembangunan. Untuk menghitung 

anggaran biaya bangunan, perlu 

dibuat analisis atau perhitungan 

terperinci mengenai banyaknya bahan 

yang digunakan, upah kerja dan 

volume jenis pekerjaan.

Besarnya kebutuhan terhadap 

bangunan gedung mendorong ilmu 

perancangan dan pelaksanaan 

kontruksi gedung turut berkembang. 

Penggunaan software berbasis 

Building Information Modeling dapat 

memberikan tingkat keakuratan yang 

besar karena mampu mendeteksi 

clash detector sehingga dapat 

menghemat bahan dan 

mempersingkat waktu pekerjaan, 

Building Information Modelling juga 



memiliki plugin yang memudahkan 

untuk mengimpor data secara 

langsung antar aplikasi dan mudah 

dalam berkomunikasi serta kolaborasi 

antar semua subpekerjaan. 

Penelitian terhadap analisis 

perbandingan estimasi biaya metode 

konvensional dan analisa BIM sudah 

dilakukan oleh beberapa peniliti, 

diantaranya. Danni Laorent, Paulus 

Nugraha dan Januar Budiman (2019) 

mengakaji Analisa quantity take-off 

dengan menggunakan Autodesk 

Revit. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa metode konvensional lebih 

besar dibandingkan dengan Analisa 

BIM dengan persentase nilai pada 

pekerjaan beton balok, kolom dan plat 

didapatkan selisih maksimum sebesar 

5.25% pada lantai semibasemen, 

4.84% pada lantai 2 dan 4,16% pada 

lantai 2. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farras 

Faridah Putri (2019) mengkaji evalusi 

anggaran biaya struktur dan 

arsitektural menggunakan metode 

Building Information Modelling 

(BIM). Hasil yang diperoleh pada 

penelitian adalah biaya yang berasal 

dari volume Revit lebih besar 1.47% 

dari biaya dengan metode 

konvensional.  

 

Estimasi Biaya Metode 

Konvensional dan Analisa BIM 

Menggunakan Software Revit 

Adanya pengembangan teknologi 

baru mengubah industri konstruksi. 

Perkembangan teknologi digital pun 

kemudian memberikan dampak yang 

besar dalam melakukan percepatan 

pembangunan infrastruktur sehingga 

menjadi lebih efisien dan produktif, 

salah satunya dengan Building 

Information Modelling (BIM). 

Estimasi menggunakan BIM disebut 

dengan 5 Dimensi. Dalam 

menghitung estimasi biaya 

menggunakan BIM sangat efektif 

dikarenakan langsung menyediakan 

informasi yang dibutuhkan. Selain 

dapat menvisualisasikan bangunan 

yang akan dibangun, BIM juga 

mampu mengeluarkan output volume 

pekerjaan yang akurat dikarenakan 

mampu mendeteksi benturan 

otomatis atau clash detector sehingga 

dapat meminimalisir biaya yang 

dibutuhkan. Dengan demikian 

keberadaan BIM mengubah proses 

konstruksi konvensional, dimana 

sering terjadi konflik dan 

kesalahpahaman antar stakeholder 

terkait karena alur informasi yang 

kurang jelas dan tidak tercatat dengan 

baik. Hal ini dapat menghasilkan 

pengerjaan ulang yang 

mengakibatkan keterlambatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan karena 

masalah pelaksanaan baru diketahui 

setelah proyek berjalan. Secara 

otomatis biaya membengkak akibat 

keterlambatan waktu pengerjaan. 

Demikian pula dengan penggunaan 

software konvensional yang beragam 

untuk satu proyek berpotensi untuk 

menghasilkan ketidakakuratan dalam 

perhitungan material maupun 

pekerjaan yang secara sistematis akan 

mengakibatkan kurang baiknya mutu 

pekerjaan. 

 



Dengan hal demikian, untuk 

menghasilkan akurasi dan kecepatan 

yang lebih baik, dalam pelaksanaan 

Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera, untuk 

itu dilakukan penelitian agar 

mengetahui selisih jumlah volume per 

subpekerjaan hasil perhitungan 

konvensional dan berdasarkan 

Analisa BIM dan selisih estimasi 

biaya pekerjaan Pembangunan 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera secara konvensional dan 

analisa BIM. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah 

metode analisa. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk membandingan 

volume pekerjaan yang lebih efisien 

dan estimasi biaya yang dapat 

mengurangi biaya proyek pada studi 

kasus Gedung Asrama Institut 

Teknologi Sumatera menggunakan 

metode konvensional dan analisa 

BIM dengan memodelkan ulang 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera dengan perangkat lunak 

Revit. Output volume dari model 

digunakan  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Perbandingan Volume 

Pekerjaan Metode Konvensional 

dan Analisis BIM pada Gedung 

Asrama Institut Teknologi 

Sumatera 

Perbedaan hasil volume pekerjaan 

antara metode Konvensional dan 

analisis BIM berdasarkan hasil 

perhitungan manual dan output Revit 

disebabkan oleh: 

1. Adanya perbedaan selisih 

volume pekerjaan pada 

pekerjaan struktural dan 

arsitektural dikarenakan BIM 

mampu mendeteksi adanya 

tabrakan desain (clash detector) 

sehingga output yang 

dihasilkan pada BIM lebih 

efiesien dibandingan dengan 

hasil perhitungan konvensional. 

Seperti pada tulangan 

memanjang borepile, pada 

konvensional sepanjang 10.706 

m sedangkan pada BIM model 

menghasilkan sepanjang 

10.974 m menghasilkan selisih 

sebesar 0.265 m. hal ini 

disebabkan karna overlapping 

pada model BIM.   

2. Pada penulangan pilecap, pelat, 

tulangan sengkang kolom, 

balok dan balok T jumlah 

tulangan pada perhitungan 

konvensioal dilakukan 

penambahan 1 buah yang 

berfungsi sebagai cincin 

sedangkan pada model BIM 

tidak adanya penambahan 

tersebut. Begitu juga pada 

perhitungan tulangan pada 

balok T, kolom, balok dan 

pelat.  

3. Perhitungan volume pekerjaan 

kolom dan balok mendapatkat 

selisih yang tidak signifikan 

dikarenakan pada perhitungan 

klom dihitung menggunakan 

bentang elevation to elevation 

dan pada balok dihitung 

menggunakan bentang bersih 

sisi dalam kolom. Akan tetapi 

untuk struktur pelat, seperti 

pelat lantai dan pondasi 

didapatkan selisih yang 

signifikan dikarenakan Revit 



langsung menghitung sesuai 

model tanpa mengurangi 

elemen balok, kolom dan 

volume tulangannya. 

4. Pada volume pekerjaan 

arsitektural, didapatkan selisih 

yang signifikan dikarenakan 

Revit tidak melakukan 

pengurangan pada luasan yang 

digunakan pada tangga, 

sehingga didapatkan hasil yang 

lebih besar dibandingkan 

dengan perhitungan 

konvensional. 

 

Berikut adalah tabel mengenai 

perbandingan volume pekerjaan 

antara metode konvensional dan 

analisa BIM pada pekerjaan struktural 

dan arsitektural. 

 

 

Tabel 1. Selisih Volume Pekerjaan Beton Metode konvensional dan Analisis BIM  

No. Item Pekerjaan 
Konvensional 

(m3) 

BIM 

(m3) 

Selisih 

(m3) 

Selisih  

(%) 
 

A Pekerjaan Pondasi 695.48 726.95 -31.47 -4.5%  

B Pekerjaan Balok T 36.60 34.24 2.36 6.4%  

C Pekerjaan Kolom 69.17 69.80 -0.63 -0.91%  

D Pekerjaan Balok 111.04 109.08 1.96 1.8%  

E Pekerjaan Pelat 79.88 82.65 -2.77 -3.5%  

Total 992.16 1022.72 -30.56 -3.1%  

 

Hasil volume pekerjaan beton pada 

pekerjaan struktural pembangunan 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera menggunakan analisa BIM 

pada metode konvensional sebesar 

992.16 m3 dan 1022.72 m3 pada 

analisa BIM dengan persentase 

sebesar -3.1% lebih besar analisa 

BIM seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. Dari kedua metode tersebut 

mendapatkan persentase selisih pada 

pekerjaan pondasi, balok T, kolom, 

balok dan pelat sebesar -4.5%, 6.4%, 

-0.91%, 1.8% dan -3.5% secara 

berurutan. Penggunaan analisa BIM 

lebih akurat pada pekerjaan balok, 

kolom dan balok T dibandingkan 

metode konvensional. 

 

Tabel 2. Selisih Berat Pekerjaan Besi Metode konvensional dan Analisis BIM  

No. Item Pekerjaan 
Konvensional 

(kg) 
BIM (kg) 

Selisih 

(kg) 

Selisih  

(%)  

A Pekerjaan Pondasi 166396.88 154199.90 12196.98 7.33%  

B Pekerjaan Balok T 8152.44 8139.08 13.36 0.16%  

C Pekerjaan Kolom 13616.34 13149.10 467.24 3.43%  

D Pekerjaan Balok  45860.14 41706.52 4153.62 9.06%  

E Pekerjaan Pelat 8671.30 7749.93 921.37 10.63%  



F Pekerjaan Atap 17294.26 16173.02 1121.24 6.48%  

Total 259991.37 241117.55 18873.82 7.26%  

 

Hasil volume pekerjaan besi 

pada pekerjaan struktural 

pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera 

menggunakan analisa BIM pada 

metode konvensional sebesar 

259.991,37 kg dan 241.117,55 kg 

pada analisa BIM dengan persentase 

sebesar 7.26% seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 2. Dari kedua 

metode tersebut mendapatkan 

persentase selisih pada pekerjaan 

pondasi, balok T, kolom, balok pelat 

dan atap sebesar 7.33%, 0.16%, 

3.43%, 9.06%, 10.63% dan 6.48% 

secara berurutan. Penggunaan analisa 

BIM lebih akurat dibandingkan 

metode konvensional. 

 

 

Tabel 3. Selisih Luas Area Pekerjaan Arsitektural Metode konvensional dan 

Analisis BIM 

No. Item Pekerjaan 
Konvensional 

(m2) 

BIM 

(m2) 

Selisih 

(m2) 

Selisih 

(%) 
 

A Pekerjaan Dinding 7789.76 7658 131.76 1.69%  

B Pekerjaan Lantai 3673 3750 -77.00 -2.10%  

C Pekerjaan Plafon 3673 3739 -66.00 -1.80%  

Total 15135.76 15147 -11.24 0.07%  

 

Hasil volume pekerjaan pada 

pekerjaan arsitektural pembangunan 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera menggunakan analisa BIM 

pada metode konvensional sebesar 

15.135,76 dan 15.147 m2 pada analisa 

BIM dengan persentase sebesar 0.07 

% seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. Dari kedua metode tersebut 

mendapatkan persentase selisih pada 

pekerjaan dinding, lantai dan plafon 

sebesar 1.69%, -2.10% dan -1.80% 

secara berurutan. Penggunaan analisa 

BIM lebih akurat pada pekerjaan 

dinding  dibandingkan metode 

konvensional.

Perbandingan Biaya Pekerjaan 

Metode Konvensional dan Analisis 

BIM pada Gedung Asrama Institut 

Teknologi Sumatera 

Berikut adalah tabel mengenai 

perbandingan biaya pekerjaan antara 

metode konvensional dan analisa 

BIM pada pekerjaan struktural dan 

arsitektural.

 



Tabel 4. Selisih Biaya Pada Pekerjaan Struktural Metode konvensional dan 

Analisis BIM 

 
 

Hasil estimasi anggaran biaya pada 

pekerjaan struktural pembangunan 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera menggunakan analisa BIM 

lebih ekonomis dibandingkan  metode 

konvensional. Total estimasi biaya 

pada metode konvensional sebesar 

Rp. 7.767.112.920,77 dan Rp. 

7.153.341.018,82 pada analisa BIM 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 

4. Dari kedua metode tersebut 

mendapatkan persentase selisih pada 

pekerjaan pondasi, balok T, kolom, 

balok, pelat dan atap sebesar 4.56%, 

1.81%, 2.38%, 25.88%, 7.23% dan 

6.31% secara berurutan. Penggunaan 

analisa BIM lebih akurat 

dibandingkan metode konvensional 

sehingga dapat mengurangi anggaran 

biaya sebesar 7.90%. 

 

Tabel 5. Selisih Biaya Pada Pekerjaan Arsitektural Metode konvensional dan 

Analisis BIM 

 
 

Hasil estimasi anggaran biaya 

arsitektural pada pembangunan 

Gedung Asrama Institut Teknologi 

Sumatera menggunakan analisa BIM 

lebih ekonomis dibandingkan metode 

konvensional. Total estimasi biaya 

pekerjaan arsitektural pada metode 

konvensional sebesar Rp. 

3.283.248.490,53 dan Rp. 

3.281.634.508,94 pada analisa BIM 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 

5. Dari kedua metode tersebut 

mendapatkan persentase selisih pada 

pekerjaan dinding, lantai dan plafon 

sebesar 1.69%, -2.10% dan -1.80% 

secara berurutan. Penggunaan analisa 

BIM lebih akurat pada pekerjaan 

dinding dibandingkan metode 

konvensional sehingga dapat 

mengurangi anggaran biaya sebesar 

0.05%.

Konvensional BIM

A Pekerjaan Pondasi 3,865,640,312.94Rp        3,689,205,019.35Rp        4.56%

B Pekerjaan Balok T 180,895,664.38Rp           177,619,320.57Rp           1.81%

C Pekerjaan Kolom 783,656,606.54Rp           764,166,429.79Rp           2.49%

D Pekerjaan Balok 1,112,806,378.75Rp        824,808,863.71Rp           25.88%

E Pekerjaan Pelat 1,249,864,101.57Rp        1,159,548,885.58Rp        7.23%

F Pekerjaan Atap 574,249,856.59Rp           537,992,499.82Rp           6.31%

7,767,112,920.77Rp        7,153,341,018.82Rp        7.90%

No. Item Pekerjaan
Jumlah Harga

Selisih (%)

Total

Konvensional BIM

A Pekerjaan Dinding 1,802,258,022.79Rp        1,771,773,136.67Rp        1.7%

B Pekerjaan Lantai 754,314,680.58Rp           770,127,975.00Rp           -2.1%

C Pekerjaan Plafon 726,675,787.16Rp           739,733,397.27Rp           -1.8%

3,283,248,490.53Rp        3,281,634,508.94Rp        0.05%Total

No. Item Pekerjaan
Jumlah Harga

Selisih (%)



Tabel 6. Persentase Bobot Pekerjaan (PBP) Metode konvensional dan Analisis 

BIM  

No. Item Pekerjaan Jumlah Harga Persentase 

(%) 
Konvensional BIM 

A Pekerjaan Pondasi  Rp  3,865,640,312.94   Rp         3,689,205,019.35  4.56% 

B Pekerjaan Balok T  Rp     180,895,664.38   Rp            177,619,320.57  1.81% 

C Pekerjaan Kolom  Rp     782,795,317.02   Rp            764,166,429.79  2.38% 

D Pekerjaan Balok   Rp  1,112,806,378.75   Rp            824,808,863.71  25.88% 

E Pekerjaan Pelat  Rp  1,249,864,101.57   Rp         1,159,548,885.58  7.23% 

F Pekerjaan Atap  Rp     574,249,856.59   Rp            537,992,499.82  6.31% 

G Pekerjaan Dinding  Rp  1,802,258,022.79   Rp         1,771,773,136.67  1.69% 

H Pekerjaan Lantai  Rp     754,314,680.58   Rp            770,127,975.00  -2.10% 

I Pekerjaan Plafon  Rp     726,675,787.16   Rp            739,733,397.27  -1.80% 

Total  Rp11,049,500,121.78   Rp       10,434,975,527.77  5.56% 

Hasil estimasi anggaran biaya pada 

pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera 

menggunakan analisa BIM lebih 

ekonomis dibandingkan  metode 

konvensional. Total estimasi biaya 

pada metode konvensional sebesar 

Rp. 11.049.500.121,78 dan Rp. 

10.434.975.527,77 pada analisa BIM 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 

6. Penggunaan analisa BIM lebih 

akurat dibandingkan metode 

konvensional sehingga dapat 

mengurangi anggaran biaya sebesar 

5.56%. 

Pada pengerjaan konvensional 

membutuhkan waktu pengerjaan 

yang lebih lama dibandingkan 

Building Information Modelling 

dengan tahapan proses awal yang 

sama yaitu pemodelan yaitu sebesar 

66% dengan lama pengerjaan pada 

konvensional 105 hari dan 36 hari 

pada pengerjaan analisa BIM. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini diperoleh 

kesimpulan bahwa selisih 

jumlah volume per 

subpekerjaan hasil perhitungan 

konvensional dan analisis 

Building Information 

Modelling menggunakan 

software Revit pada Proyek 

Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera 

yaitu, pada pekerjaan beton 

didapatkan selisih sebesar -

3,1% dan pada pekerjaan besi 

didapatkan selisih berat sebesar 

7,26% dengan total selisih 

biaya pekerjaan struktur 

Rp.612.910.612,43. Dengan 

bobot persentase 7.89% lebih 

ekonomis jika menggunakan 

analisa Building Information 

Modeling. Hal ini dikarenakan 

perhitungan volume pekerjaan 

struktur pelat seperti pelat lantai 

dan pondasi didapatkan selisih 

yang signifikan yaitu output 

BIM lebih besar dibandingkan 



dengan perhitungan 

konvensional dikarenakan 

Revit langsung menghitung 

sesuai model tanpa mengurangi 

elemen balok, kolom dan 

volume tulangannya. Akan 

tetapi pada kolom dan balok 

mendapatkan selisih yang tidak 

signifikan dikarenakan pada 

perhitungan kolom dihitung 

menggunakan bentang 

elevation to elevation dan pada 

balok dihitung menggunakan 

bentang bersih sisi dalam 

kolom. Maka selisih yang 

didapatkan pada volume 

pekerjaan didapatkan karena 

adanya perbedaan asumsi 

perhitungan pada konvensional 

dan program Revit.Sedangkan 

pada pekerjaan arsitektural 

selisih sebesar 0.07% dengan 

total biaya Rp.1.613.981,59.- 

dan bobot pekerjaan sebesar 

0.05% lebih ekonomis jika 

menggunakan Analisa Building 

Information Modeling.  

2. Dalam penelitian ini diperoleh 

kesimpulan bahwa selisih 

estimasi biaya pada 

pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera 

pada pekerjaan struktural 

sebebsar 7.89% dan arsitektural 

0.05%. Dari kedua metode 

tersebut mendapatkan selisih 

total sebesar 

Rp.614.524.594,01. Sehingga 

dapat mengurangi anggaran 

biaya sebesar 5.56% jika 

menggunakan Analisis BIM.  

3. Pada pengerjaan konvensional 

membutuhkan waktu 

pengerjaan yang lebih lama 

dibandingkan Building 

Information Modelling dengan 

tahapan proses awal yang sama 

yaitu pemodelan yaitu sebesar 

66%. Dikarenakan pada 

perhitungan volume metode 

konvensional dilakukan 

perhitungan secara manual 

untuk menghasilkan volume 

pekerjaan, sedangkan pada 

BIM, output pemodelan 

langsung menghasilkan volume 

pekerjaan. Sehingga tidak lagi 

dibutuhkan perhitungan yang 

kompleks. 

4. Building Information 

Modelling memiliki kelebihan 

yaitu dapat mengurangi atau 

meminimalkan kesalahan 

akibat human error 

dikarenakan pada perhitungan 

konvensional menggunakan 

Autocad dan Excel keterlibatan 

manusia dalam melakukan 

perhitungan cukup besar, 

sedangkan menggunakan Revit 

dapat diketahui volume 

pekerjaannya setelah 

memodelkan, proses 

pengerjaan yang lebih cepat, 

penghematan sumber daya dan 

dapat menghemat biaya karna 

adanya efisiensi waktu dan 

sumber daya manusia maka 

biaya yang dibutuhkan dalam 

satu perencanaan menggunakan 

Revit dapat berkurang. Akan 

tetapi Building Information 

Modelling memiliki kelemahan 

seperti harga lisensi yang 

mahal, dibutuhkan spesifikasi 

hardware yang besar, agar 

Revit bekerja dengan baik dan 

kemampuan atau skill dari 

pengguna Revit pada saat 

melakukan pemodelan. Karena 

hal ini dapat menjadi titik lemah 

apabila model tidak sesuai 

dengan seharusnya, maka 

volume yang dihasilkan tidak 

dapat sesuai. Semakin detail 

model yang dikerjakan, maka 



semakin efisien volume yang 

dihasilkan. 

 

SARAN 

Dengan adanya penelitian ini dapat 

dibuktikan bahwa penggunaan BIM 

menghasilkan output volume 

pekerjaan yang lebih efisien 

dibandingan dengan pengerjaan 

menggunakan metode konvensional 

sehingga dapat mengurangi anggaran 

biaya proyek. Oleh karena itu, akan 

lebih baik apabila selanjutnya pelaku 

kontruksi di Indonesia menggunakan 

dan lebih memaksimalkan 

penggunaan BIM. Selain itu BIM 

merupakan sesuatu yang baru 

sehingga perlu dicoba dan dipelajari 

lebih lanjut. 
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