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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Umum  

         Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, bentuk 

data dan proses pengelolahan data. Dari data tersebut dapat menghitung berapa 

besar perbedaan nilai koefisien antara koefisien kontrak dan koefisien analisa 

dalam SNI.  

Hasil perhitungan analisa harga satuan berdasarkan SNI dapat diperoleh 

dari nilai koefisien yang telah diketahui dari SNI dengan harga satuan sumber daya 

dari kontrak proyek pembangunan SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka – 

Flores Timur. Sehingga kita dapat ketahui perbedaan analisa harga satuan antara 

kontrak dan SNI. Perhitungan nilai kontrak berdasarkan SNI diketahui dari 

perhitungan analisa harga satuan berdasarkan SNI dengan volume pekerjaan 

yang ada dalam kontrak. 

 Dengan diketahui perbedaan nilai analisa harga satuan berdasarkan 

analisa SNI maka dapat dicari perbedaan nilai kontrak antara kontrak dan SNI. 

Perbedaan nilai kontrak secara umum diakibatkan karena adanya perbedaan pada 

koefisien dan analisa harga satuan pada kontrak dan SNI. 

3.2    Obyek Penelitian 

         Obyek yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah RAB pada 

kontrak Proyek Pembangunan gedung SMAK Santo Fransiskus Asisi di kelurahan 

Sarotari Timur kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa 

Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan koefisien dalam SNI yang akan 

dianalisis sebagai perbandingan perbedaan antara kontrak dan SNI. 

 Penelitian ini didasarkan pada tujuan BAB 1 di mana akan dicari perbedaan 

nilai koefisien, perbedaan analisa harga satuan dan perbedaan nilai kontrak antara 

kontrak dan SNI.  

3.3     Bentuk Data 

 Data – data yang diambil dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dari RAB pada kontrak proyek pembangunan 

Gedung SMAK Santo Fransiskus Asisi Sarotari Larantuka dengan tahun anggaran 
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2017 dari CV. Mustika Budi dan data analisa koefisien  dari SNI edisi 2013. Data 

– data tersebut terdiri dari : 

1. Analisa Harga Satuan 

2. Volume Pekerjaan 

3. Harga Satuan Sumber Daya 

4. Koefisien dari SNI 

Data – data ini akan dipakai untuk menghitung besarnya perbedaan nilai 

analisa harga satuan tenaga kerja dan material terhadap nilai kontrak karena 

adanya perbedaan koefisien berdasarkan SNI dan mencari perbedaan nilai 

kontrak akibat adanya perbedaan analisa harga satuan antara kontrak dan SNI. 

3.4    Analisa Data 

          Prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dengan 

memakai bagan alir perhitungan. Bagan alir ini akan menjelaskan mulai dari data-

data yang akan dipakai dalam analisis, proses analisis data yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan dalam penelitian ini yaitu : mencari perbedaan koefisien, mencari 

perbedaan analisa harga satuan dan mencari perbedaan nilai kontrak antara RAB 

pada kontrak proyek Pembangunan Gedung SMAK Santo Fransiskus Asisi 

Sarotari Larantuka dengan analisa berdasarkan koefisien pada SNI sampai pada 

kesimpulan dan saran dan berdasarkan pada hasil analisis. 

 Penjelasan – penjelasan yang diberikan menyangkut bagan alir tersebut 

akan dipaparkan lebih lanjut pada diagram alir berikut ini untuk selanjutnya akan 

dilakukan proses analisis data. (gambar 3.1). 
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3. Perbedaan Nilai Kontrak 
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        MULAI 
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3.1 Bagan Alir Perhitungan 
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3.5    Penjelasan Diagram Alir 

3.5.1  Data : 

3.5.1.1 Data Rencana Anggara Biaya 

 Data yang dipergunakan dalam perhitungan analisa harga satuan adalah 

data Rencana Anggaran Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung SMAK Santo 

Fransiskus Asisi Larantuka dan Data Koefisien pada SNI 2013, yang meliputi : 

1. Rencana Anggara Biaya (RAB) yang terdiri dari : 

a. Analisa Harga Satuan 

b. Volume Pekerjaan 

c. Harga Satuan Sumber Daya 

d. Koefisien 

3.5.1.2  Data SNI Analisa Biaya Konstruksi (2013) 

 Data koefisien yang berasal dari Standar Nasional Indonesia Analisa Biaya 

Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan (SNI 2013) yaitu : 

1. Koefisien untuk tenaga kerja 

2. Koefisien untuk material 

3.5.1.3   Koefisien  

 Koefisien analisa harga satuan yang dipakai sebagai perbandingan dalam 

analisa ini diambil dari SNI. Sesuai dengan RAB Proyek Pembangunan Gedung 

SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka, maka data koefisien yang diambil dari 

SNI adalah : 

1. Bangunan Ruang Guru dan WC Guru 

a. Pekerjaan persiapan 

b. Pekerjaan pondasi 

c. Pekerjaan beton bertulang K – 275 

d. Pekerjaan dinding, plesteran dan plafond tripleks 

e. Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela 

f. Pekerjaan kunci dan gantungan 
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g. Pekerjaan lantai  

h. Pekerjaan instalasi listrik 

i. Pekerjaan pengecatan/finishing 

j. Pekerjaan septicktank dan peresapan 

k. Pekerjaan instalasi air 

l. Pekekerjaan lain – lain  

Sesuai data – data item pekerjaan yang ada dalam dokumen kontrak. 

3.5.1.4   Harga Satuan Tenaga Kerja dan Material 

 Harga satuan tenaga kerja adalah harga yang digunakan untuk membayar 

upah tenaga kerja dalam satu satuan waktu (jam atau hari). Harga satuan material 

merupakan harga material yang telah memperhitungkan segala macam cara 

sampai material tersebut sampai di lokasi pekerjaan. Harga satuan tenaga kerja 

dan material didasarkan pada RAB dari kontrak Proyek Pembangunan Gedung 

SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka. 

3.5.1.5   Volume Pekerjaan  

 Volume pekerjaan adalah nilai yang menyatakan besar atau banyaknya 

pekerjaan yang dikerjakan dengan satuan isi, panjang, masa dan lain-lain yang 

dinyatakan dengan m, m², m³, dan sebagainya. Volume pekerjaan yang dipakai, 

diambil dari dokumen kontrak pada Proyek Pembangunan Gedung SMAK Santo 

Fransiskus Asisi Larantuka. 

3.5.2    Analisa Data 

3.5.2.1    Analisa Harga Satuan Kontrak  

 Analisa harga satuan kontrak adalah perhitungan biaya tiap-tiap jenis 

pekerjaan untuk tiap unit satuan dan diperoleh dengan jalan menjumahkan seluruh 

biaya tenaga kerja, material, dan peralatan pada item pekerjaan yang 

bersangkutan. Analisa harga satuan kontrak merupakan analisa harga satuan 

yang diperoleh dari RAB pada kontrak Proyek Pembangunan Gedung SMAK 

Santo Fransiskus Asisi Larantuka. Perhitungan analisa harga satuan ini 

menggunakan persamaan 2.3 tentang analisa harga satuan dan untuk 

mendapatkan nilai kontrak menggunakan persamaan 2.1 tentang biaya proyek. 
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3.5.2.2     Analisa Harga Satuan Berdasarkan SNI   

 Analisa harga satuan berdasarkan SNI merupakan perhitungan biaya tiap-

tiap jenis pekerjaan untuk tiap unit satuan dan diperoleh dengan jalan 

menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja, material dan peralatan pada item 

pekerjaan yang bersangkutan. Analisa harga satuan berdasarkan SNI diperoleh 

dengan mengetahui Harga Satuan Barang dan Jasa pada saat pelaksanaan 

pekerjaan dan koefisien dari SNI dan perhitungan analisa harga satuan ini 

dilakukan sesuai dengan item pekerjaan dalam kontrak. Perhitungan analisa harga 

satuan ini menggunakan persamaan 2.3 tentang analisa harga satuan dan untuk 

mendapatkan nilai kontrak menggunakan persamaan 2.1 tentang biaya proyek. 

3.5.2.3    Analisa Nilai Kontrak SNI  

 Analisa nilai kontrak SNI diperoleh dengan mengetahui volume pekerjaan 

yang ada dalam dokumen kontrak dan analisa harga satuan berdasarkan SNI. 

Analisa harga satuan SNI merupakan penjumlahan dari perkalian antara volume 

pekerjaan yang ada didalam kontrak dan analisa harga satuan berdasarkan SNI. 

Dengan mengetahui nilai kontrak dari dokumen kontrak dan nilai kontrak dari nilai 

SNI maka dapat dicari perbedaan nilai kontrak. 

3.5.3    Pembahasan 

 Dari analisa yang telah dibahas, akan dievaluasi perbedaan nilai koefisien, 

nilai analisa satuan dan besarnya nilai kontrak.  

1.  Perbedaan Nilai Koefisien 

Perbedaan koefisien secara nominal didapat dari hasil penggurangan antara 

koefisien dalam SNI yang sesuai dengan item pekerjaan dalam kontrak dengan 

koefisien dalam dokumen kontrak. Hasil tersebut digunakan untuk menghitung 

presentasi perbedaan koefisien. Presentasi prbedaan koefisien tenaga kerja 

dan material dirata-ratakan untuk mengetahui presentasi perbedaan rata-rata 

item pekerjaan. Perhitungan perbedaan nilai koefisien antara SNI dan Kontrak 

dapat diketahui dengan persamaan 2.13. 

2. Perbedaan Nilai Harga Satuan  

Perbedaan nilai analisa harga satuan secara nominal didapat dari hasil 

penggurangan antara analisa harga satuan berdasarkan SNI dan analisa 

harga satuan Kontrak. Analisa harga satuan merupakan hasil penjumlahan 
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dari biaya item pekerjaan. Perhitungan analisa harga satuan sangat 

dipengaruhi oleh koefisien dan harga satuan. Biaya item pekerjaan 

merupakan hasil penjumalahan dari perkalian antara koefisien dan harga 

satuan sumber daya. Dengan adanya perbedaan nilai koefisien antara 

koefisien dalam SNI dan koefisien dalam dokumen kontrak maka hasil dari 

analisa harga satuan antara SNI dan kontrak menjadi berbeda karena adanya 

perbedaan koefisien dalam analisa, selanjutnya dapat kita menghitung berapa 

besar presentasi perbedaan analisa harga satuan. Perhitungan perbedaan 

analisa harga satuan antara SNI dan kontrak dapat di ketahui dengan 

persamaan 2.14. 

3. Perbedaan Nilai Kontrak  

Perbedaan nilai kontrak secara nominal didapat dari hasil penggurangan 

antara nilai kontrak berdasarkan SNI dan dokumen kontrak. Perhitungan nilai 

kontrak didapat dari hasil perkalian antara analisa harga satuan dengan 

volume pekerjaan yang ada dalam dokumen kontrak. Dengan adanya 

perbedaan analisa harga satuan antara SNI dan kontrak maka nilai kontrak 

antara SNI dan dokumen kontrak menjadi berbeda karena adanya perbedaan 

nilai analisa harga satuan, selanjutnya dapat dihitung berapa besar presentasi 

perbedaan nilai kontrak. Perhitungan presentasi perbedaan nilai kontrak 

antara SNI dan dokumen kontrak dapat diketahui dengan persamaan 2.15. 

4. Penyebab perbedaan yang terjadi pada perhitungan koefisien, Analisa Harga 

Satuan dan Nilai Kontrak. 

a. penyebab perbedaan koefisien  

nilai koefisien yang diperoleh adalah nilai koefisien dari  dokumen kontrak dan 

SNI, Untuk mengetahui penyebab perbedaan yang terjadi pada perhitungan 

koefisien terkhusus pada tenaga kerja dan material, maka perhitungan 

penyebab perbedaannya terdapat pada variabel-variabel pembentuk 

koefisien. Pada koefisien tenaga kerja variabel-variabel yang menyebabkan 

perbedaan itu yaitu kebutuhan jumlah tenaga kerja dan produksi tenaga kerja. 

Kebutuhan tenaga kerja adalah hasil perkalian antara koefisien tenaga kerja 

satuan item pekerjaan dengan volume item pekerjaan yang bersangkutan, 

dan produksi tenaga kerja adalah banyaknya pekerjaan yang dihasilkan oleh 
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tenaga kerja atau satu kelompok tenaga kerja selama satu hari kerja atau satu 

jam kerja, yang diketahui dengan persamaan 2.16 dan 2.17.  

sedangkan untuk koefisien material variabel yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan yaitu faktor yang hilang (fa) akibat penyusutan material dalam 

perhitungan koefisien material yang diketahui dengan persamaan 2.18 

b. penyebab perbedaan Analisa Harga Satuan 

analisa harga satuan ditentukan oleh variabel penentunya yaitu koefisien dan 

harga satuan. Koefisien adalah banyaknya sumber daya yang digunakan 

untuk menyelesaiakan satu satuan item pekerjaan, nilai koefisien ini di peroleh 

dari hasil perhitungan perbedaan koefisien sumber daya (tenaga kerja dan 

material) pada persamaan 2.16, 2.17 dan 2.18. Harga satuan adalah besarnya 

uang yang harus dibayar untuk mendapatkan satu satuan barang atau jasa, 

harga satuan diperoleh dari dokumen kontrak. Sehingga analisa harga satuan 

merupakan perkalian antara koefisien dan harga satuan yang diketahui 

dengan persamaan 2.19. 

c. penyebab perbedaan Nilai Kontrak 

nilai kontrak ditentukan oleh variabel penentunya yaitu volume dan analisa 

harga satuan. Dimana volume diperoleh dari dokumen kontrak sedangkan 

analisa harga satuan di peroleh dari persamaan 2.19 pada perhitungan 

perbedaan analisa harga satuan, nilai kontrak adalah hasil perkalian antara 

volume dan analisa harga satuan dalam perhitungan nilai kontrak diketahui 

dengan persamaan 2.20. 

3.5.4     Kesimpulan dan Saran  

   Untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini pada akhirnya dibuat 

kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis sekaligus memberikan saran 

kepada instansi terkait untuk merealisasikan hasil penelitian ini. 

 Kesimpulan ditunjukan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui perbedaan koefisien antara dokumen kont rak dan SNI 

2. Mengetahui perbedaan analisa harga satuan antara dokumen kontrak dan 

SNI 

3. Mengetahui perbedaan nilai kontrak antara dokumen kontrak dan SNI. 
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4. Mengetahui penyebab perbedaan koefisien, analisa harga satuan dan nilai 

kontrak.  

 

 


