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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi pada proyek kontruksi semakin pesat. Dengan 

adanya teknologi, diharapkan semua kegiatan kontruksi dapat berjalan secara 

efisien, efektif dan lebih ekonomis dalam biaya. Pada umumnya, sistem manajemen 

proyek kontruksi menggunakan sistem konvensional, dimana banyak terjadi 

kendala pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dikarenakan 

adanya kegiatan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan keterlambatan dan 

peningkatan biaya. 

 

Dikarenakan kebutuhan kontruksi semakin besar, perencana dan pelaksana dituntut 

untuk mengikuti perkembangan seperti memodelkan bangunan atau virtual 

building di komputer untuk mensimulasikan gedung sebelum dilakukan 

pembangunan. Virtual Building ini lebih dikenal dengan nama BIM atau Building 

Information Modelling.  

 

Building Information Modelling menggunakan model bangunan 3D untuk 

menghasilkan keseluruhan gambar proyek yang diperlukan seperti gambar tampak, 

potongan, gambar persentasi, rendering serta gambar detail kontruksi. Selain itu 

BIM dapat memberikan output volume pekerjaan dan estimasi harga. Penggunakan 

aplikasi ini juga mempermudah dalam perubahan pada satu elemen model secara 

otomatis akan memperbaharui semua gambar, perhitungan kuantitas dan estimasi 

harga. Adanya konsep ini mampu mengurangi ketidakpastian, kesalahan dan 

meningkatkan efisiensi waktu. 

 

Estimasi biaya kontruksi merupakan tahapan penting yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan sebuah proyek kontruksi. Secara umum estimasi biaya digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun 

proyek, merencanakan proyek, mengendalikan sumber daya, serta menjadi salah 

satu patokan yang dimiliki pemilik proyek untuk menentukan kelanjutan sebuah 

proyek. Perhitungan estimasi biaya ini dapat dilakukan secara konvensional dan 
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berdasarkan analisis Building Information Modelling. Perhitungan secara 

konvensional sangat rentan terhadap kesalahan manusia dan cenderung mengalami 

ketidakakuratan. Hal ini dikarenakan terdapat detail yang diasumsikan dan 

kemungkinan kesalahan pada beberapa rumus yang kompleks. 

 

Disamping itu, besarnya kebutuhan terhadap bangunan gedung mendorong ilmu 

perancangan dan pelaksanaan kontruksi gedung turut berkembang. Penggunaan 

software berbasis Building Information Modelling dapat memberikan tingkat 

keakuratan yang besar, mampu mendeteksi clash detector sehingga dapat 

menghemat bahan dan mempersingkat penjadwalan. Building Information 

Modelling juga memiliki plugin yang memudahkan untuk mengimpor data secara 

langsung antar aplikasi dan mudah dalam berkomunikasi serta kolaborasi antar 

semua subpekerjaan. Dengan hal demikian, untuk menghasilkan akurasi dan 

kecepatan yang lebih baik, dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera, penulis ingin menganalisis perbandingan estimasi 

biaya konvensional dan berdasarkan Building Information Modelling menggunakan 

software Revit. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul persoalan yaitu: 

1. Berapakah selisih jumlah volume per subpekerjaan hasil perhitungan 

konvensional dan berdasarkan analisa BIM menggunakan software Revit 

pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera? 

2. Berapakah selisih estimasi biaya pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera secara konvensional dan analisa BIM? 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Tugas Akhir ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui selisih jumlah volume per subpekerjaan hasil perhitungan 

konvensional dan berdasarkan analisa BIM menggunakan software Revit 

pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera, 
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2. Mengetahui selisih estimasi biaya pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera secara konvensional dan berdasarkan analisa 

Building Information Modelling. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam pengerjaan Tugas Akhir ini meliputi: 

1. Bangunan Gedung Asrama Institut Teknologi Sumatera, 

2. Analisis mencakup pekerjaan struktural dan arsitektural Gedung Asrama 

Institut Teknologi Sumatera, 

3. Data struktural dan arsitektural hasil dari analisis struktur menggunakan 

SAP2000 Versi 20, 

4. Pembahasan analisa pekerjaan beton, analisa tanah dan analisa pekerjaan 

arsitektur, 

5. Perhitungan volume pekerjaan struktural dan arsitektural secara konvensional 

menggunakan Microsoft Excel, 

6. Mengeluarkan output volume pekerjaan struktural dan arsitektural 

berdasarkan Building Information Modelling menggunakan software Revit, 

7. Analisis harga satuan pada perhitungan estimasi biaya didasarkan pada 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya 2016, 

8. Basic Price barang dan jasa Kabupaten Lampung Selatan Triwulan III tahun 

2019. 

 

1.5. Sistematikan Penulisan  

 

Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang 

lingkup dari pengerjaan Tugas Akhir ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang dapat digunakan sebagai pendukung 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian Tugas Akhir secara garis besar, 

serta data-data yang akan menjadi input pada penelitian Tugas Akhir ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian Tugas Akhir dan analisis perbandingan 

perhitungan estimasi biaya berdasarkan perhitungan konvensional dan berdasarkan 

analisa Building Information Modeling menggunakan software Revit. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Tugas 

Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


