
 PANDUAN                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN ANALISA HARGA SATUAN 
 

Pendukung Spesifikasi Umum edisi November 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D E P A R T E M E N  P E K E R J A A N  U M U M  
 
D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  B I N A  M A R G A  
 

NO. 008-1/BM/2010 
 



 
Panduan Analisa Harga Satuan 

 i

 

Daftar  I s i 

 
Daftar  I s i ............................................................................................................................... i 

Kata Pengantar ...................................................................................................................... iii 

Pendahuluan .......................................................................................................................... iv 

1. Ruang lingkup ................................................................................................................. 1 

2. Acuan Normatif ............................................................................................................... 1 

3. Istilah dan definisi ........................................................................................................... 1 

4. Rangkuman .................................................................................................................... 4 

5. Persyaratan .................................................................................................................... 5 

5.1 Umum ................................................................................................................... 5 

5.2 Komponen Harga Satuan Dasar (HSD) ................................................................ 6 
5.2.1 Umum .............................................................................................................. 6 
5.2.2 Bahan .............................................................................................................. 6 

5.2.2.1 Umum ................................................................................................. 6 
5.2.2.2 Harga satuan dasar bahan baku ......................................................... 7 
5.2.2.3 Harga satuan dasar (HSD) bahan olahan ........................................... 7 
5.2.2.4 Harga satuan dasar (HSD) bahan jadi................................................. 8 

5.2.3 Alat .................................................................................................................. 9 
5.2.3.1 Masukan perhitungan biaya alat.......................................................... 9 
5.2.3.2 Proses perhitungan harga satuan dasar alat ..................................... 10 
5.2.3.2.1 Biaya Pasti ................................................................................... 10 
5.2.3.2.2 Biaya tidak pasti atau biaya operasi ............................................. 11 

5.2.3.2.2.1 Perhitungan Biaya Operasi (Cara Teoritis) .............................. 11 
5.2.3.2.2.2 Perhitungan Biaya Operasi (Cara Pendekatan) ....................... 11 

5.2.3.3 Keluaran (Output) ............................................................................. 13 
5.2.4 Tenaga Kerja ................................................................................................. 13 

5.2.4.1 Umum ............................................................................................... 13 
5.2.4.2 Hari Orang Standar (Standard Man Day) .......................................... 13 
5.2.4.3 Jam Orang Standar (Standard Man Hour) ......................................... 13 
5.2.4.4 Estimasi harga satuan dasar tenaga kerja ........................................ 14 

5.3 Biaya Umum Dan Keuntungan (Overhead & Profit) ............................................ 14 
5.3.1 Biaya Umum (Overhead) ............................................................................... 14 
5.3.2 Keuntungan (Profit) ........................................................................................ 14 
5.3.3 Estimasi biaya umum dan keuntungan ........................................................... 15 

6. Perhitungan harga satuan pekerjaan ............................................................................ 15 

6.1 Umum ................................................................................................................. 15 

6.2 Bahan ................................................................................................................. 15 
6.2.1 Umum ............................................................................................................ 15 
6.2.2 Faktor Kembang Susut .................................................................................. 16 
6.2.3 Faktor Kehilangan .......................................................................................... 16 
6.2.4 Faktor kuantitas dan proporsi bahan (dari Spesifikasi Teknik) ....................... 16 
6.2.5 Harga Satuan Dasar Bahan ........................................................................... 16 

6.2.5.1 Bahan dari Quarry ............................................................................. 17 
6.2.5.1.1 Harga Satuan Dasar Bahan Baku ..................................................... 17 
6.2.5.1.2 Harga Satuan Dasar Bahan Olahan .................................................. 17 



 
Panduan Analisa Harga Satuan 

 ii

6.2.5.1.3 Harga Satuan Dasar Bahan Jadi ....................................................... 18 

6.3 Alat ..................................................................................................................... 18 
6.3.1 Koefisien alat ................................................................................................. 18 

6.3.1.1 Jenis alat ........................................................................................... 18 
6.3.1.2 Kapasitas produksi ............................................................................ 18 
6.3.1.3 Faktor efisiensi alat ........................................................................... 19 
6.3.1.4 Waktu siklus ...................................................................................... 20 
6.3.1.5 Kapasitas produksi alat ..................................................................... 20 

6.3.2 Harga Satuan Dasar Alat ............................................................................... 20 
6.3.2.1 Kapasitas Alat ................................................................................... 21 
6.3.2.2 Harga Pokok Alat .............................................................................. 21 
6.3.2.3 Nilai Sisa Peralatan ........................................................................... 21 
6.3.2.4 Umur Ekonomis Peralatan ................................................................ 21 
6.3.2.5 Jam Kerja Peralatan .......................................................................... 22 
6.3.2.6 Perhitungan harga satuan dasar alat ................................................ 22 

6.4 Tenaga Kerja ...................................................................................................... 22 
6.4.1 Umum ............................................................................................................ 22 
6.4.2 Kualifikasi Tenaga Kerja ................................................................................ 22 
6.4.3 Langkah Perhitungan Harga Komponen Tenaga Kerja .................................. 22 
6.4.4 Koefisien Tenaga Kerja .................................................................................. 23 
6.4.5 Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja ................................................................ 23 

6.4.5.1 Standar Upah .................................................................................... 23 
6.4.5.2 Perhitungan Upah ............................................................................. 23 

6.5 Biaya Umum Dan Keuntungan ............................................................................ 24 

6.6 Estimasi Biaya .................................................................................................... 24 
6.6.1 Harga Satuan Setiap Mata Pembayaran ........................................................ 24 
6.6.2 Volume Pekerjaan .......................................................................................... 24 
6.6.3 Harga Pekerjaan Setiap Mata Pembayaran ................................................... 24 
6.6.4 Harga Total Seluruh Mata Pembayaran ......................................................... 24 
6.6.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..................................................................... 24 
6.6.6 Perkiraan (Estimasi) Biaya Proyek ................................................................. 24 

7. Perangkat Lunak (Software) PAHS ............................................................................... 25 

8. Penutup ........................................................................................................................ 25 

Lampiran A   Faktor atau Koefisien Bahan dan Alat ............................................................. 26 

Lampiran B  Contoh Analisa Harga Satuan Bahan ............................................................... 30 

Lampiran C   Contoh perhitungan koefisien tenaga kerja dan upah ...................................... 35 

Lampiran D   Contoh Perhitungan Harga Dasar Alat ............................................................ 37 

Bibliografi ............................................................................................................................. 38 

 
 

 

 

 



 
Panduan Analisa Harga Satuan 

 iii

 

Kata Pengantar 

 

 

Panduan Analisa Harga Satuan No 008-1/BM/2010 edisi Desember 2010 ini, merupakan 
pengembangan dari Panduan Analisa Harga Satuan yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No. 008/BM/2008 pada tahun 2008. 

Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS), menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar 
dalam mengAnalisa harga satuan sebagai dasar pembahasan penentuan harga perkiraan 
sendiri (HPS), dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 

PAHS dilengkapi dengan perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat bantu yang bertujuan 
memberikan contoh perhitungan yang mengacu pada Panduan Analisa Harga Satuan dan 
spesifikasi umum pekerjaan konstruksi edisi November tahun 2010 dan dilengkapi dengan 
Manual Pengoperasian serta lampiran lainnya.  

Dengan adanya panduan ini, maka Panduan Analisa harga Satuan No. 008/BM/2008 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
Jakarta,         Desember 2010 
Direktur Jenderal Bina Marga 

 
 
 
 
 

                                                                                DJOKO MURJANTO 
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Pendahuluan 

 

Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS) merupakan buku panduan dalam  pembuatan HPS 
(Harga Perkiraan Sendiri) atau Engineering/Owner’s Estimate (EE/OE) bagi unsur Pelaksana 
Pengadaan Pekejaan Konstruksi bidang ke-Bina Margaan.  

Dalam buku panduan baru ini telah dimasukkan koefisien bahan yang dapat dipilih dalam 
suatu rentang, faktor efisiensi alat, waktu siklus kerja alat berat, serta bahan bakar untuk 
memanaskan aspal di Unit Pencampur Aspal (UPA atau AMP) . 

Diharapkan dengan tersedianya panduan ini, diperoleh keseragaman dan persamaan 
metoda dalam proses penyusunan HPS maupun evaluasi harga satuan pekerjaan (bila 
diperlukan) pada saat pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan fisik.  

Selanjutnya kami mengharapkan dari penerapan di lapangan dapat diperoleh masukan-
masukan kembali berupa saran dan tanggapan guna penyempurnaan lebih lanjut. 
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Bagian I 
Panduan Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan Jalan dan Jembatan 

 

1. Ruang Lingkup 

 
Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS) ini menetapkan langkah-langkah menghitung 
harga satuan dasar (HSD) bahan, alat dan tenaga kerja, yang selanjutnya menghitung 
harga satuan pekerjaan (HSP) sebagai harga perkiraan sendiri (HPS) biaya penanganan 
pekerjaan jalan dan jembatan. 

Penanganan pekerjaan jalan dan jembatan meliputi preservasi/pemeliharaan dan 
pembangunan/peningkatan kapasitas 

 

2. Acuan Normatif 
 

Keputusan Presiden No: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

Departemen Pekerjaan Umum (Des 2006). Buku 3: Spesifikasi Umum, Edisi Tahuin 2006 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-02/MEN/1996, Upah Minimum Regional 
(UMR) pada 25 wilayah di Indonesia. 

Peratuarn Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007, Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/KPTS/M/2004 Tanggal 17 Desember 2004, 
tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan 
dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010, tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

 
 
3.      Istilah dan Definisi 

 
3.1  
alat 
 
3.1.1  
depresiasi alat 
penyusutan nilai harga peralatan tiap tahunnya 
 
3.1.2  
harga pokok alat 
harga pembelian peralatan yang bersangkutan sampai di gudang pembeli 
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3.1.3  
nilai sisa alat (salvage value)  
nilai (harga) peralatan yang bersangkutan pada saat akhir masa umur 
ekonomisnya 
 
 
 
3.2  
Analisa harga satuan pekerjaan  
perhitungan kebutuhan biaya  tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 
mendapatkan harga satuan satu jenis pekerjaan tertentu 
 
 
3.3  
bahan 
 
3.3.1  
bahan baku 
bahan di suatu lokasi tertentu atau sumber bahan (quarry) dan merupakan bahan 
dasar yang belum mengalami pengolahan (contoh: batu, pasir dan lain-lain), atau 
bahan yang diterima di gudang atau base camp yang diperhitungkan dari sumber 
bahan, setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya 
 
3.3.2  
bahan olahan 
bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau plant atau membeli 
dari produsen (contoh: agregat kasar, agregat halus dan lain-lain) 
 
3.3.3  
bahan jadi 
bahan yang merupakan barang jadi (contoh: tiang pancang beton pracetak, kerb 
beton, parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di Base 
Camp/Gudang atau di pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat 
dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan) 
 
3.4  
daftar Kuantitas dan Harga atau Bill of Quantity (BOQ)  
daftar rincian pekerjaan yang disusun secara sistimatis menurut kelompok/bagian 
pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis 
pekerjaan, mata uang, harga satuan, hasil kali volume dengan harga satuan 
setiap jenis pekerjaan dan jumlah seluruh hasil pekerjaan sebagai total harga 
pekerjaan 
 
3.5  
harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE)  
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh 
panitia dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang digunakan sebagai 
salah satu acuan di dalam melakukan evaluasi harga penawaran 
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3.6  
harga Satuan Dasar (HSD) 
harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: 

a. bahan/material (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb); 
b. peralatan (unit, jam, hari, dsb); 
c. upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb). 

 
3.6.1  
harga satuan dasar alat  
besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya 
pasti, biaya tidak pasti atau operasi, biaya bengkel dan biaya upah, biaya 
perbaikan dan biaya operatornya 
 
3.6.2  
harga satuan dasar bahan 
besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu 
satuan pengukuran pekerjaan tertentu 
 
3.6.3  
harga satuan dasar tenaga kerja  
jumlah biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja untuk memproduksi 
satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu  
 
3.7  
harga satuan pekerjaan 
biaya yang dihitung dalam suatu Analisa harga satuan suatu pekerjaan, yang 
terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan dan peralatan) dan biaya 
operasional atau tidak langsung (biaya umum atau over head, dan keuntungan) 
sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu. termasuk pajak-pajak 
 
3.8  
koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja  
faktor yang menunjukkan lamanya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kualifikasi 
tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan 
 
3.9  
lokasi pekerjaan 
tempat suatu pekerjaan dilaksanakan 
 
3.10  
mata pembayaran  
jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai 
bagian dari pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner) 
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3.11  
metode kerja  
Cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/ bagian pekerjaan tertentu 
sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang 
 
3.12  
over head 
biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya 
kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, 
biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perijinan, registrasi, biaya 
iklan, humas dan promosi, dan lain sebagainya 
 
3.13 
pedoman 
acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat 
disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. (Penjelasan 
PP No 25 tahun 2000 pasal 2 ayat (3)) 

3. Rangkuman 

Analisa harga satuan ini menguraikan suatu perhitungan harga satuan bahan dan 
pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detail berdasarkan suatu metode kerja dan 
asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, 
gambar disain dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan rehabilitasi/ 
pemeliharaan, maupun peningkatan jalan dan jembatan.  

Harga satuan pekerjaan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Komponen 
biaya langsung terdiri atas upah, bahan dan alat. Komponen biaya tidak langsung terdiri 
atas biaya umum atau over head dan keuntungan. Biaya over head dan keuntungan 
belum termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, besarnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.  

Analisa ini digunakan sebagai suatu konsep dasar perhitungan harga perkiraan sendiri 
(HPS) atau owner’s estimate (OE) yang dituangkan sebagai mata pembayaran suatu 
pekerjaan. Analisa harga satuan dapat dilakukan menggunakan software atau secara 
manual. Dalam Gambar 1.a diperlihatkan komponen harga satuan pekerjaan. 
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Gambar 1.a   Komponen Harga Satuan Pekerjaan 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1.b   Metode Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 
 
 

4. Persyaratan 

5.1 Umum 

Dalam membuat Analisa harga satuan setiap satuan pengukuran memerlukan asumsi 
metoda pelaksanaan pekerjaan atau cara kerja yang digunakan sehingga rumusan 
Analisa harga satuan yang diperoleh mencerminkan harga aktual di lapangan. 

Dalam penerapannya, perhitungan harga satuan harus disesuaikan dengan Spesifikasi 
Teknis yang digunakan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 
serta pertimbangan teknis (Engineering judgement) terhadap situasi dan kondisi 
lapangan setempat. 

Contoh perhitungan dalam lampiran pedoman ini tertuang dalam perangkat lunak Analisa 
Harga Satuan, tetapi perlu diperhatikan bahwa contoh ini tidak mewakili kondisi untuk 
seluruh daerah di Indonesia.  

Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan 

Analisa Harga Satuan 

Dasar (HSD): 
• Komponen Bahan 

• Komponen Alat 

• Komponen Upah 
Metode Kerja:  

• Jenis Alat 

• Cara Pelaksanaan 

• Informasi lain 

Asumsi: 

• Jenis Pekerjaan 

• Lokasi 

• Material (Spesifikasi) 
• Informasi lain 

Overhead 
dan Profit 

Harga Satuan 

Pekerjaan (HSP) 

Tenaga Kerja Alat Bahan 

B: Biaya Tidak Langsung A: Biaya Langsung  

B1: Biaya Umum  
(Over Head)  

B2: Keuntungan 

Analisa 
Produktifitas 

Harga Satuan Pekerjaan = (A+B) + PPN 

Metode Kerja, HSD 
Bahan, Alat dan 
Tenaga Kerja,  

Lokasi,dan 
Spesifikasi 

(A + B) 
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Bila terjadi sanggahan terhadap harga satuan yang dihitung berdasarkan asumsi dan 
faktor yang dirancang dalam perhitungan ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab perencana. 

 

5.2 Komponen Harga Satuan Dasar (HSD) 

5.2.1  Umum 

Harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan asumsi 
pelaksanaan/penyediaan yang aktual (sesuai dengan kondisi lapangan) dan 
mempertimbangkan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. 

Komponen utama harga satuan pekerjaan terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: bahan, 
alat dan tenaga kerja. 

Komponen bahan digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung pada jenis 
pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan komponen bahan antara lain 
adalah  kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan 
kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu kepada Spesifikasi 
Umum yang berlaku. 

Data harga satuan dasar bahan dalam perhitungan Analisa harga satuan, berfungsi untuk 
kontrol terhadap harga penawaran kontraktor.  

 
Komponen alat digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung pada jenis 
pekerjaannya. Faktor yang menentukan satuan komponen peralatan antara lain : jenis 
peralatan, efisiensi kerja, kondisi cuaca, kondisi medan, jenis material/bahan yang 
dikerjakan. Di samping peralatan mekanis, hampir semua nomor mata pembayaran 
memerlukan alat bantu manual, seperti: pacul, sekop, gerobak sorong, keranjang, timba 
dan lain-lain, namun karena harganya relatif kecil maka untuk memudahkan Analisa, alat 
bantu manual tidak diAnalisa (dalam contoh perhitungan Analisa harga satuan diisi 
dengan angka nol). Jika beberapa jenis peralatan digunakan dalam mata pembayaran 
tertentu, maka produktivitas peralatan ditentukan oleh peralatan utama yang digunakan 
dalam mata pembayaran tersebut. 
 
Komponen tenaga kerja yang digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung 
pada jenis pekerjaannya. Faktor yang menentukan harga satuan komponen tenaga kerja 
antara lain: jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan 
keahlian tenaga kerja mengikuti produktivitas peralatan utama.  

 

5.2.2 Bahan 

5.2.2.1 Umum 

Harga satuan dasar bahan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :  
� harga satuan dasar bahan baku, misal: batu, pasir, dan lain-lain 
� harga satuan dasar bahan olahan, misal: agregat kasar dan agregat halus.  
� harga satuan dasar bahan jadi, misal tiang pancang beton pracetak, geosintetik 

dan lain lain. 
Bahan baku biasanya diperhitungkan dari sumber bahan (quarry), tetapi dapat pula 
diterima di Base Camp/Gudang setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan 
pengangkutannya. 

Bahan olahan merupakan hasil produksi di plant (pabrik) atau beli dari produsen di luar 
proyek. 
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Bahan jadi diperhitungkan diterima di Base Camp/Gudang atau di pabrik setelah 
memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan 
(tergantung perjanjian transaksi). 

Masukan/input bahan/material yang dibutuhkan dalam proses perhitungan harga satuan 
suatu jenis pekerjaan adalah harga satuan dasar bahan/material, yaitu harga komponen 
bahan/material per satu satuan tertentu yang diperlukan dalam mata pembayaran 
pekerjaan tersebut. Satuan bahan/material tersebut misalnya m’, m2, m3, kg, ton, zak, dan 
sebagainya. 
 
 

5.2.2.2 Harga Satuan Dasar Bahan Baku 

Untuk bahan baku, umumnya diberi keterangan sumber bahan, misal: bahan diambil dari 
quarry (batu kali, pasir, dan lain-lain) atau bahan diambil dari pabrik atau gudang grosir 
(semen, aspal, besi, dan sebagainya).  

Sebagai rujukan untuk harga satuan dasar bahan baku, maka sesuai dengan Perpres no 
54 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (7) yang berbunyi : 

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat , yang diperoleh 
berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan 
mempertimbangkan informasi yang meliputi : 

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS); 

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan 
sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan; 

c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikasi/ditributor tunggal; 

d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 
faktor perubahan biaya; 

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank 
Indonesia; 

f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik  yang dilakukan dengan instansi 
lain maupun pihak lain; 

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s 
estimate); 

h. norma indeks; dan/atau; 

i. informasi lain yang dapat dipertangungjawabkan. 

 

5.2.2.3 Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Olahan 

Bahan olahan biasanya diberi keterangan tempat bahan tersebut diolah, misalnya di base 
camp atau di lokasi khusus. Dalam penetapan harga satuan bahan olahan di lokasi 
tertentu, khususnya untuk agregat, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 
masukan, proses dan luaran. Berikut ini disusun tahap-tahap Analisa perhitungan bahan 
dasar olahan.  
 
1) Masukan  

Masukan yang diperlukan untuk perhitungan HSD bahan olahan antara lain: 
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a. Jarak quarry (bila bahan dasar diambil dari quarry) 
 Jarak yang diperhitungkan sebagai jarak angkut adalah jarak dari sumber bahan 

(quarry) ke lokasi di mana alat berada (contoh : pemecah batu). 

b. Harga Satuan Bahan Baku atau Bahan Dasar 
 Yaitu harga satuan dasar (contoh batu kali), berupa data otentik yang tersedia. 

c. Harga Satuan Dasar Alat 
 Merupakan biaya pemakaian peralatan per satu satuan waktu yang merupakan 

luaran dari Analisa Harga Satuan Dasar Alat. 

d. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja 
Yaitu harga satuan dasar tenaga kerja berupa data otentik yang tersedia. 

e. Kapasitas Alat 
Merupakan kapasitas dari alat yang dipergunakan, misalnya alat pemecah batu 
(stone crusher) dalam ton per jam, dan Wheel Loader dalam m3 heaped 
(kapasitas bucket). 

f. Faktor Efisiensi Alat 
 Merupakan faktor efisiensi kerja dari alat yang dipergunakan, yang meliputi faktor 

kondisi operator, faktor kondisi peralatan, faktor kondisi cuaca, faktor kondisi 
medan kerja (lapangan) dan faktor kondisi manajemen kerja. 

g. Faktor kehilangan material 
Yaitu faktor untuk memperhitungkan material yang tercecer pada saat diolah. 

 

2) Proses 

Perhitungan bahan olahan dilakukan antara lain meliputi: 

a. Biaya kerja alat dalam memproduksi bahan olahan yang bersangkutan, 
berdasarkan waktu yang dibutuhkan alat tersebut dan biaya sewa alat. 

b. Biaya kebutuhan bahan dasar (batu kali dan pasir) yang diperlukan. 

c. Perhitungan tenaga kerja yang diperlukan. 

d. Biaya kerja alat dalam proses pencampuran (blending). 
 

3) Keluaran 

Proses perhitungan di atas akan menghasilkan harga satuan dasar bahan, misal : 
untuk agregat kasar dan agregat halus sebagai keluaran. 

Harga satuan dasar bahan olahan ini merupakan masukan dalam proses perhitungan 
Analisa harga satuan pekerjaan. 

    

5.2.2.4 Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Jadi 

Untuk harga satuan dasar bahan jadi, harus diberi keterangan harga bahan diterima 
sampai di lokasi tertentu, misal lokasi pekerjaan, base camp atau bahan diambil di 
pabrik/gudang grosir. Data satuan bahan baku sesuai dengan kriteria pada 5.2.2.2. 
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5.2.3 Alat 

5.2.3.1 Masukan Perhitungan Biaya Alat 

Masukan yang diperlukan dalam perhitungan biaya alat yaitu biaya pemakaian peralatan 
per satuan waktu, antara lain : 

a. Jenis Alat 
Adalah jenis peralatan yang dipergunakan misalnya Wheel Loader, Backhoe-
Excavator, Asphalt Mixing Plant (AMP). 
 

b. Kapasitas Alat 
Adalah kapasitas peralatan yang dipergunakan, misalnya AMP 50 ton/jam 
(kapasitas produksi per jam), Wheel Loader 1,20 m3 (kapasitas bucket untuk 
tanah gembur, kondisi heaped). 
 

c. Umur Ekonomis Alat 
Umur ekonomis peralatan antara lain dapat dihitung berdasarkan kondisi 
penggunaan dan pemeliharaan yang normal, dengan menggunakan standar dari 
pabrik pembuat. 
 

d. Jam Kerja Alat Per Tahun 
Adalah jumlah jam kerja peralatan dalam 1 (satu) tahun. 
 

e. Harga Pokok Alat 
Harga peralatan yang dipakai dalam perhitungan biaya alat pada Analisa harga 
satuan pekerjaan. 
 

f. Nilai Sisa Alat 
Nilai sisa alat ini banyak tergantung pada kondisi pemakaian dan pemeliharaan 
selama waktu pengoperasian. 
Untuk perhitungan Analisa harga satuan ini maka nilai sisa alat dapat diambil 
rata-rata10% dari harga pokok alat, tergantung dari karakteristik (dari pabrik 
pembuat) dan kemudahan pemeliharaan alatnya. 

 
g. Tingkat Suku Bunga 

Merupakan tingkat suku bunga bank pinjaman investasi yang berlaku pada waktu 
pembelian peralatan yang bersangkutan. 
Perencana teknis / Pengguna jasa menentukan nilai suku bunga ini dengan 
mengambil nilai rata-rata dari beberapa bank komersil terutama di wilayah 
tempat proyek berada.  

 
h. Asuransi dan Pajak 

Besarnya nilai asuransi dan pajak kepemilikan peralatan ini umumnya diambil 
rata-rata per tahun sebesar 0,1% untuk asuransi dan 0,1% untuk pajak, atau 
dijumlahkan menjadi sebesar 0,2% dari harga pokok alat, atau 2% dari nilai sisa 
alat (apabila nilai sisa alat = 10% dari harga pokok alat). 

 
i. Tenaga Mesin 

Merupakan kapasitas tenaga mesin penggerak dalam horsepower (HP). 
 

j. Upah Tenaga 
Upah tenaga kerja dalam perhitungan biaya operasi peralatan disini terdiri dari 
biaya upah operator/driver dan pembantu operator/driver dalam Rp./jam. 
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k. Harga Bahan Bakar dan Pelumas 
Harga bahan bakar dan miyak pelumas maupun minyak hidrolik dalam 
perhitungan biaya operasi peralatan adalah harga bahan bakar dan minyak 
pelumas serta minyak hidrolik setempat. 

5.2.3.2 Proses Perhitungan Harga Satuan Dasar Alat 

Komponen proses HSD alat, terdiri atas: 

- Biaya Pasti (Owning Cost), 

- Biaya Tidak Pasti atau Biaya Operasi (Operating Cost) 
 

CATATAN 1:   
Acuan resmi yang digunakan dalam perhitungan ini antara lain pada Lampiran I 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/KPTS/M/2004 Tanggal 17 Desember 
2004, tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan 
dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum. 

 

5.2.3.2.1 Biaya Pasti 

Biaya pasti (Owning Cost) adalah biaya pengembalian modal dan bunga setiap tahun, 
dihitung sebagai berikut: 
 

W

FxDCB
G
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=
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Keterangan : 
G = Biaya Pasti per jam [Rp.] 

B = Harga Pokok Alat Setempat 

C = Nilai Sisa Alat 

D = Faktor Angsuran / Pengembalian Modal 

D
1)1(

)1(

−+

+
=

A
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A = Umur Ekonomis Alat [tahun] 

F = Biaya Asuransi dan Pajak dan Lain-lain per tahun 

 

 = 0,002 x B atau 

 = 0,02   x C 

i =  Tingkat suku bunga pinjaman investasi [% per tahun] 

W = jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 

- Untuk peralatan yang bertugas berat, dianggap bekerja terus menerus dalam 
setahun selama 8 jam/hari dan 250 hari/tahun, maka: 

W = 8 x 250 = 2000 jam/tahun. 

- Untuk peralatan yang bertugas tidak terlalu berat atau sedang, dianggap 
bekerja selama 200 hari dalam 1 tahun dan 8 jam/hari, maka: 

W = 8 x 200 = 1600 jam/tahun. 

- Untuk peralatan yang bertugas ringan, dianggap bekerja selama 150 hari/tahun 
dan 8 jam/hari, maka: 

W = 8 x 150 = 1200 jam/tahun. 
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5.2.3.2.2 Biaya Tidak Pasti atau Biaya Operasi 

5.2.3.2.2.1    Perhitungan Biaya Operasi (Cara Teoritis) 

Besarnya biaya operasi tiap unit peralatan dihitung sebagai berikut: 

a)  Biaya Bahan Bakar (H) 
Kebutuhan bahan bakar tiap jam dihitung berdasarkan data tenaga mesin penggerak 
sesuai yang tercantum dalam manual ditambah pemakaian bahan bakar yang 
digunakan untuk proses produksi (misalnya untuk pengeringan/pemanasan agregat 
dan pemanasan aspal pada peralatan AMP, serta pemanasan permukaan perkerasan 
pada Hot Recycler). 

b) Biaya Minyak Pelumas (I) 
Minyak pelumas yang meliputi minyak pelumas mesin, minyak hidrolik, pelumas 
transmisi, Tongue Converter, power steering, gemuk (grease) dan minyak pelumas 
lainnya, kebutuhan per jam dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah minyak pelumas 
dibagi tiap berapa jam minyak  pelumas yang bersangkutan harus diganti sesuai 
manual pemeliharaan dari pabrik pembuat. 

c) Biaya Pemeliharaan / Bengkel (J) 
Pemeliharaan peralatan rutin seperti penggantian saringan udara, saringan bahan 
bakar, saringan minyak pelumas serta perbaikan ringan lainnya. 

d) Biaya Perbaikan / Bengkel (K) 
Biaya perbaikan ini meliputi : 

- Biaya penggantian ban (untuk peralatan yang memakai roda ban) 

- Biaya penggantian komponen-komponen yang aus (yang penggantiannya 
sudah dijadwalkan) seperti swing & fixed jaw pada jaw crusher, cutting edge 
pada pisau Bulldozer, saringan (screen) pada stone crusher dan AMP. 

- Penggantian battery/ accu. 

- Perbaikan undercarriage & attachment. 

- Biaya bengkel. 

e) Upah Operator/Driver (M) 
Besarnya upah untuk operator/driver dan pembantu operator/driver diperhitungkan 
sesuai dengan ”besar perhitungan upah kerja”, tetapi upah per jam diperhitungkan 
upah 1 (satu) jam kerja efektif. 

 

5.2.3.2.2.2 Perhitungan Biaya Operasi (Cara Pendekatan) 

Mengingat banyaknya model/tipe dan jenis peralatan dari berbagai merk/pabrik, yang 
dijadikan rujukan, maka estimator yang menyusun Analisa biaya pekerjaan akan 
mengalami kesulitan dalam menghitung biaya operasi peralatan apabila menggunakan 
data-data manual dari tiap-tiap alat yang bersangkutan. 

Untuk memudahkan perhitungan biaya operasi alat dapat dipergunakan tata cara 
perhitungan dengan rumus-rumus pendekatan secara rata-rata yang bisa dipakai untuk 
seluruh macam peralatan. 

Mengingat cara perhitungan dengan rumus-rumus tersebut bersifat pendekatan, maka 
apabila dipakai untuk perhitungan biaya operasi satu macam alat saja, kemungkinan 
hasilnya kurang tepat. Tapi andaikata dipergunakan untuk menghitung biaya operasi 
seperangkat peralatan (satu divisi atau satu armada) yang bekerja untuk satu macam 
pekerjaan maka hasilnya masih cukup tepat (masih dalam batas-batas toleransi). Makin 
banyak ragam peralatan dalam satu perangkat/divisi, maka perhitungan tersebut makin 
tepat. 
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Perlu diketahui pula bahwa semua masukan (input) pada PAHS ini merupakan bentuk 
idealisasi perhitungan yang tidak dapat diperbandingkan secara kasus per kasus dengan 
perhitungan penawaran kontraktor dimana merekalah yang mempunyai sumber daya dan 
mengelolanya dari waktu ke waktu. 

Perhitungan cara pendekatan dengan rumus rata-rata untuk biaya tidak pasti atau biaya 
operasi adalah sebagai berikut: 

 

a) Biaya Bahan Bakar (H) 
Banyaknya bahan bakar per jam yang digunakan oleh mesin penggerak dan 
tergantung pada besarnya kapasitas tenaga mesin, biasanya diukur dengan satuan 
HP (Horse Power). 

 
   H = (12,00 s/d 15,00)% x HP 

Keterangan: 
H =  banyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam 1 (satu)  jam dengan 

satuan liter/jam 
HP = Horse Power, kapasitas tenaga mesin penggerak 
12,00% =   untuk alat yang bertugas ringan 
15,00% =   untuk alat yang bertugas berat 
 

CATATAN 2:  Untuk AMP harus ditambah dengan pemakaian bahan bakar pada 
burner agregat dan pada burner aspal.  

   Untuk Hot Recycler harus ditambah bahan bakar untuk pemanasan 

permukaan perkerasan. 
 

b) Biaya Minyak Pelumas (I) 
Banyaknya minyak pelumas (termasuk pemakaian minyak yang lain serta grease) 
yang dipergunakan oleh peralatan yang bersangkutan dihitung dengan rumus dan 
berdasarkan kapasitas tenaga mesin. 

 
I = (2,5 s/d 3)% x HP 

Keterangan: 
I = banyaknya minyak pelumas yang dipakai dalam 1 (satu) jam dengan 

satuan liter/jam 
HP = kapasitas tenaga mesin (Horse Power) 
2,5% = untuk pemakaian ringan 
3% = untuk pemakaian  berat. 

 

c) Biaya Bengkel (J) 
Besarnya biaya bengkel (workshop) tiap jam dihitung sebagai berikut: 

J = (6,25% s/d 8,75%) x 
W

B
 

Keterangan: 
B = Harga pokok alat setempat 
W = Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 
6,25% = untuk pemakaian ringan 
8,75% = untuk pemakaian berat 
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d) Biaya Perbaikan (K) 
Untuk menghitung biaya perbaikan termasuk penggantian suku cadang yang aus, 
dipakai rumus: 

K = (12,5% s/d 17,5%) x 
W

B
 

Keterangan: 
B = Harga pokok alat setempat 
W = Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 
12,5% = untuk pemakaian ringan 
17,5% = untuk pemakaian berat 

 

e) Upah Operator / Driver (M) 
Upah Operator dan Pembantu Operator atau Driver, dihitung sesuai dengan 
5.2.3.2.2.1.e) 

 

5.2.3.3 Keluaran (Output) 

Keluaran harga satuan dasar alat adalah Harga Satuan Dasar Alat yang meliputi biaya 
pasti, biaya tidak pasti atau biaya operasi, biaya bengkel dan biaya upah, biaya 
perbaikan dan biaya operator. 

Keluaran Harga Satuan Dasar Alat ini selanjutnya merupakan masukan (input) untuk 
proses Analisa harga satuan pekerjaan.  
 

5.2.4 Tenaga Kerja 

5.2.4.1 Umum 

Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistim hari orang standar atau jam orang 
standar. Besarnya sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan. Secara 
lebih rinci faktor tersebut dipengaruhi antara lain oleh: 

- keahlian tenaga kerja 
- jumlah tenaga kerja 
- faktor kesulitan pekerjaan  
- ketersediaan peralatan 
- pengaruh lamanya kerja.  
- pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja.   

  

5.2.4.2 Hari Orang Standar (Standard Man Day) 

Yang dimaksud dengan pekerja standar di sini adalah pekerja terampil yang biasa 
mengerjakan satu macam pekerjaan seperti pekerja galian, pekerja pengaspalan, pekerja 
pasangan batu, pekerja las dan lain sebagainya. 
 
Dalam sistem pengupahan digunakan satu satuan upah berupa orang hari standar 
(Standard Man Day) yang disingkat dengan HO atau MD, yaitu sama dengan upah 
pekerjaan dalam 1 hari kerja (8 jam kerja termasuk 1 jam istirahat). 

 

5.2.4.3 Jam Orang Standar (Standard Man Hour) 
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Di dalam standar hari orang yang dimaksud satu hari kerja adalah 8 jam terdiri atas 7 jam 
kerja (efektif) dan 1 jam istirahat. 
Apabila perhitungan upah dinyatakan dengan jam orang, maka jam orang dihitung 
sebagai berikut : 

  

 kerjajam7 hariorangupahorangjamUpah =  

5.2.4.4 Estimasi Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja 

 
Data harga satuan dasar tenaga kerja yang dijadikan rujukan dalam perhitungan Analisa 
harga satuan adalah sebagai berikut: 

 
a. Sumber data harga standar upah berdasarkan U.M.R. (Upah Minimum Regional) 

didapat dari ketetapan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja mengenai besarnya 
Upah Minimum Regional, biasanya diadakan peninjauan kembali setiap tahun. 

b. Data lain yang mempunyai legal aspek. 

 

 

5.3 Biaya Umum dan Keuntungan (Overhead & Profit) 

5.3.1 Biaya Umum (Overhead) 

Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan 
(proyek) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional 
meliputi pengeluaran untuk:  

a) pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk 
setiap mata pembayaran,  

b) biaya upah pegawai lapangan, 
c) biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dll) 
d) biaya akuntansi,  
e) biaya pelatihan dan auditing,  
f) biaya perijinan dan registrasi,  
g) biaya iklan, humas dan promosi,  
h) biaya penyusutan peralatan penunjang, 
i) biaya kantor, listrik, telephone, dll 
j) biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan 
k) biaya travel, pertemuan/rapat 
l) biaya asuransi di luar peralatan 
m) dan lain sebagainya. 
 

Biaya umum/overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang 
besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga 
yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

5.3.2 Keuntungan (Profit) 

Keuntungan ini sudah termasuk biaya resiko pekerjaan. 
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5.3.3 Estimasi Biaya Umum dan Keuntungan 

Besarnya Biaya Umum dan Keuntungan ditentukan dengan mempertimbangkan antara 
lain tingkat suku bunga pinjaman bank yang berlaku, tingkat inflasi, overhead kantor 
pusat dan lapangan, resiko investasi. Ini merupakan domain kontraktor yang sampai 
dengan saat ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah yang mengatur nilai 
maksimum biaya umum dan keuntungan kontraktor. 

Untuk kepentingan estimasi harga melalui AHS ini dapat ditentukan Biaya Umum dan 
Keuntungan secara default sebesar 15% (Penjelasan Perpres 54 tahun 2010. Pasal 66, 
Ayat 8), suatu nilai optimum yang relatif dekat dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia. 

 

6.     Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 

6.1 Umum 

Harga satuan setiap mata pembayaran yang merupakan luaran(output) diperoleh melalui 
proses perhitungan dan masukan. Dalam hal ini, masukan yang dimaksud antara lain 
berupa harga satuan dasar untuk bahan, alat, upah tenaga kerja serta biaya umum. 
Berdasarkan masukan tersebut dilakukan perhitungan untuk menentukan koefisien upah 
tenaga kerja dan peralatan setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan 
faktor-faktor bahan serta prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien 
tersebut dengan harga satuan dasar ditambah dengan biaya umum dan laba (overhead 
dan profit) akan menghasilkan harga satuan pekerjaan untuk setiap mata pembayaran. 
 
Faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dan untuk faktor alat 
dipengaruhi oleh tipe serta kondisi peralatan, cuaca dan keterampilan operator alat, 
sehingga besaran angka koefisien bahan dan angka koefisien peralatan pada setiap 
lokasi pekerjaan dapat berbeda, hal ini juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis 
bahan dan kondisi peralatan yang akan digunakan. 
 
Selanjutnya harga satuan setiap mata pembayaran dikalikan dengan volume pekerjaan 
sehingga menghasilkan harga pekerjaan setiap mata pembayaran. Jumlah harga 
pekerjaan seluruh mata pembayaran ditambah dengan PPN 10 % sehingga menjadi 
merupakan Perkiraan (Estimasi) Biaya. 

 

6.2 Bahan 

6.2.1 Umum 

Bahan yang dimaksud adalah bahan/material yang memenuhi ketentuan/persyaratan 
yang tercantum dalam dokumen buku Spesifikasi Teknik, baik mengenai jenis, kuantitas 
maupun komposisinya bila merupakan suatu produk campuran. 

  
Perhitungan dilakukan antara lain berdasarkan : 

a. Faktor kembang dan susut 
b. Faktor kehilangan bahan 
c. Kuantitas  
d. Harga Satuan Dasar Bahan 
 

Perhitungan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kuantitas komponen bahan 
dalam satuannya masing-masing, misalnya: aspal dalam kg, semen dalam kg atau zak, 
dan sebagainya, untuk memperoleh satu satuan produk/hasil pekerjaan yang 
bersangkutan. 
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Faktor kembang susut dan faktor kehilangan bahan pada dasarnya ditetapkan 
berdasarkan pengalaman, pengamatan atau percobaan. 

 

6.2.2 Faktor Kembang Susut   

Besarnya faktor konversi akan sangat tergantung pada jenis bahan, kondisi bahan dan  
alat yang digunakan.  

Faktor konversi pada Tabel 1 dalam Lampiran A dinamakan juga faktor kembang susut 
bahan. Dalam Tabel 2 Lampiran A, disajikan beberapa jenis berat volume bahan dalam 
kondisi lepas. Dalam Tabel 3 Lampiran A, disajikan kapasitas alat yang digunakan. 
 

6.2.3 Faktor Kehilangan 

Dalam menentukan keperluan bahan (bahan dasar yang ada di quarry) perlu 
diperhitungkan pula adanya faktor kehilangan akibat pengerjaan atau angkutan. Faktor 
kehilangan karena pemadatan berkisar antara  0 % dan 25 %. Lihat Tabel 1 Lampiran A. 

Faktor kehilangan bahan (bahan baku yang ada di stock pile) disebabkan berbagai hal 
ditunjukkan dalam Tabel 4  Lampiran A untuk bahan berbentuk curah seperti batu pecah, 
pasir, aspal dalam tangki, timbunan asbuton, kapur, tanah dan sejenisnya. Dalam Tabel 5 
ditunjukkan faktor kehilangan bahan berbentuk kemasan yang ditimbun atau disusun 
dalam gudang, di luar gudang atau di tempat penyimpanan bahan lainnya, seperti aspal 
dalam drum, semen Portland dalam kemasan zak, asbuton butir dalam kemasan karung 
plastik polypropylene, cat dalam kaleng, bahan lainnya yang dikemas dalam dos karton 
dan lain-lain. 

 

6.2.4 Faktor Kuantitas dan Proporsi Bahan (dari Spesifikasi Teknik) 

Untuk mata pembayaran hasil olahan yang terdiri atas beberapa macam bahan/material 
seperti Hot Rolled Sheet (HRS), Asphaltic Concrete (AC), beton semen dan lain-lain, 
komposisi campuran dan proporsi bahan-bahan tersebut harus mengikuti ketentuan yang 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis yang berlaku. 

Satuan kuantitas bahan adalah volume atau berat setiap jenis bahan dalam satuannya 
masing-masing (zak, kg, dsb) yang diperlukan dalam suatu mata pembayaran dengan 
memperhatikan satuan produk mata pembayaran yang bersangkutan, misalkan Agregat 
kelas A dalam satuan m3, HRS dan AC dalam satuan Ton, beton semen dalam satuan m3 
dan lain-lain. Kuantitas (banyaknya) bahan akan tergantung pada kondisi padat atau 
lepas.  

Berbagai jenis tanah dalam keadaan asli (sebelum digali), telah lepas karena pengerjaan 
galian atau pengurugan kemudian dipadatkan, volumenya akan berlainan akibat dari 
faktor pengembangan dan penyusutan bahan.  

Dalam Contoh 1 Lampiran B disajikan perhitungan kuantitas bahan pada pekerjaan 
pemadatan tanah. 

 

6.2.5 Harga Satuan Dasar Bahan 

Bahan yang dimaksud dapat berupa: 

- Bahan Baku seperti semen, aspal, baja tulangan, pasir, dan lain-lain 
- Bahan Olahan seperti aggregate base, beton, campuran aspal, dan lain-lain 
- Bahan Jadi seperti tiang pancang beton pracetak, geosintetik, dan lain-lain. 
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6.2.5.1 Bahan dari Quarry 

Perhitungan Harga Satuan Dasar (HSD) bahan yang diambil dari quarry dapat menjadi 
dua macam, yaitu : 

a. Berupa bahan baku (batu kali /gunung, pasir sungai/gunung dan lain-lain); 
b. Berupa bahan olahan (misalnya agregat kasar dan halus hasil produksi mesin 

pemecah batu dan lain sebagainya). 

6.2.5.1.1 Harga Satuan Dasar Bahan Baku 

Survai bahan baku biasanya dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui jarak lokasi 
sumber bahan, dan pemenuhan terhadap spesifikasinya, kemudian diberi keterangan,  
misal: harga bahan di ‘quarry’ (batu kali, pasir, dll) atau harga bahan di pabrik atau 
gudang grosir (seperti semen, aspal, besi dan sebagainya) yang telah dilengkapi dengan 
sertifikat. 

Harga bahan di quarry berbeda dengan harga bahan yang dikirim ke base camp atau ke 
tempat pekerjaan, karena perlu biaya tambahan berupa biaya pengangkutan material dari 
quarry ke base camp atau tempat pekerjaan dan biaya-biaya lainnya seperti restribusi 
penambangan Galian C dan biaya operasional alat-alat berat. 

Dalam Contoh 2 Lampiran B, disajikan harga royalti bahan baku di quarry dan 
keterangan jarak dari quarry ke Base Camp dan ke lokasi pekerjaan.  

Dalam Contoh 3 Lampiran B disajikan harga satuan dasar (HSD) bahan (Pasir Urug) 
yang sudah dikirim dari quarry ke lokasi pekerjaan. Bahan di quarry digali menggunakan 
Excavator dan diangkut dengan Dump Truck dibantu dengan sejumlah tenaga kerja.  

Dalam Contoh 4 Lampiran B disajikan HSD bahan (Gravel) yang sudah dikirim dari 
quarry ke Base Camp. Bahan di quarry digali menggunakan Excavator dan diangkut 
dengan Dump Truck ke Base Camp dibantu dengan sejumlah tenaga kerja.  

  

6.2.5.1.2 Harga Satuan Dasar Bahan Olahan 

Bahan olahan misalnya agregat atau batu pecah diambil dari bahan baku atau bahan 
dasar kemudian diproses dengan alat Crushing Machine atau mesin pemecah batu 
menjadi material kasar dan halus. Melalui proses penyaringan atau blending atau 
pencampuran beberapa fraksi bahan dapat dihasilkan menjadi Agregat kelas A dan kelas 
B, sebagai bahan pondasi Jalan. 

Lokasi tempat proses pemecahan bahan biasanya di Base Camp, sedangkan pabrik 
produksi campuran aspal (Asphalt mixing plant) umumnya berdekatan dengan lokasi 
mesin pemecah batu (stone crusher), agar dapat mensuplai agregat lebih mudah. 

Perhitungan bahan olahan diperlukan masukan data antara lain: 

� Jarak ‘quarry’ (bila bahan dasar batu bulat di ambil dari ‘quarry’). 

� Harga Satuan Dasar Bahan Baku atau Bahan Dasar 

� Harga Satuan Dasar Alat 

� Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja 

� Kapasitas Alat (Lihat Tabel 3 Lampiran A) 

� Faktor Efisiensi Alat Produksi  

� Faktor Kehilangan Bahan (Lihat Tabel 4 dan Tabel 5 Lampiran A) 
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Proses perhitungan bahan olahan dilakukan sesuai dengan 5.2.2.2.2) dan akan 
menghasilkan luaran berupa harga satuan bahan olahan sesuai dengan 5.2.2.2.3). 
Bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan jalan dan jembatan harus memenuhi  
persyaratan mutu dan metode kerja, sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. 

6.2.5.1.3 Harga Satuan Dasar Bahan Jadi 

Bahan jadi dapat berasal dari pabrik/pelabuhan/gudang kemudian diangkut ke lokasi 
pekerjaan menggunakan tronton/truk, sedang untuk memuat dan menurunkan barang 
menggunakan Crane atau alat Bantu lainnya. Dalam Contoh 5 Lampiran B, disajikan 
perhitungan harga satuan dasar bahan jadi Tiang Pancang Beton Pracetak. 

 

6.3 Alat 

Komponen alat dihitung berdasarkan perhitungan: 
- Koefisien alat 
- Harga satuan dasar alat 

 
6.3.1 Koefisien Alat 
Koefisiean alat adalah waktu yang diperlukan (dalam satuan jam) oleh suatu alat untuk 
menyelesaikan atau menghasilkan produksi sebesar satu satuan volume jenis pekerjaan 
yang bersangkutan (sesuai dengan satuan volume pembayaran).  Data utama yang 
diperlukan untuk perhitungan efisiensi alat ini adalah: 

- Jenis alat 
- Kapasitas produksi 
- Faktor efisiensi alat 
- Waktu siklus, dan 
- Kapasitas produksi alat 

 

6.3.1.1 Jenis Alat 

Jenis alat yang diperlukan dalam suatu mata pembayaran disesuaikan dengan ketentuan 
yang tercantum dalam spesifikasi teknis, misalnya dalam mata pembayaran Hot Rolled 
Sheet dalam spesifikasi diharuskan menggunakan alat pemadat roda baja (Tandem 
Roller) untuk penggilasan awal (breakdown rolling) dan alat pemadat roda karet 
(Pneumatic Tyre Roller) untuk penggilasan antara (intermediate rolling) serta alat 
pemadat roda baja tanpa vibrasi untuk pemadatan akhir.  
 
Berbagai jenis peralatan telah dibuat untuk dipakai pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. 
Pada umumnya satu jenis peralatan hanya mampu melaksanakan satu jenis kegiatan 
pelaksanaan pekerjaan, misalnya Asphalt Paving Machine (Asphalt Finisher) fungsinya 
adalah untuk menghampar campuran aspal panas atau hotmix sebagai lapisan 
perkerasan jalan, namun ada juga jenis peralatan yang dapat dan boleh dipakai untuk 
beberapa jenis kegiatan atau fungsi misalnya Bulldozer, yang fungsi utamanya adalah 
untuk mengupas lapisan permukaan tanah, tapi dapat juga berfungsi sebagai 
pembongkar batu-batu atau akar-akar pohon didalam lapisan permukaan tanah serta 
untuk pemadatan awal pada penimbunan tanah dan sebagai alat untuk meratakan 
timbunan / hamparan batu. 
 

6.3.1.2 Kapasitas Produksi 

Kapasitas alat yang akan digunakan harus sesuai dengan besarnya pekerjaan yang akan 
dilaksanakan dan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi (bila ada), misalkan dalam 
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mata pembayaran AC untuk penggilasan awal diperlukan Tandem Roller dengan 
kapasias 6-8 ton dan untuk penggilasan antara diperlukan Pneumatic Tyre Roller 
kapasitas 8-10 ton. 

Untuk alat utama seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher, kapasitasnya 
tergantung dari volume dan lamanya waktu yang diperlukan untuk pekerjaan yang 
berhubungan dengan alat tersebut.  
Setiap jenis peralatan mempunyai fungsi kapasitas hasil produksi atau kapasitas hasil 
kerja sesuai fungsi daripada peralatan yang bersangkutan misalnya Wheel Loader yang 
berfungsi memindahkan material ke atas Dump Truck mempunyai kapasitas atau 
kemampuan memindahkan materialnya dalam satu kurun waktu (misalnya dalam per 
jam). Satuan kapasitas produksi disini dihitung dalam m3 per jam (m3/jam) atau ton per 
jam (ton/jam). 
 
Kapasitas produksi tiap satu jenis peralatan bisa berbeda, karena perbedaan kapasitas 
(besar kecilnya) komponen utama peralatan yang bersangkutan (pada Wheel Loader 
tergantung pada besar kecilnya bucket). 
Contoh lain misalnya peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP), mempunyai kapasitas 
produksi yaitu campuran aspal panas besaran tertentu yang dihitung dalam ton per jam 
(ton/jam). 
 

6.3.1.3 Faktor Efisiensi Alat 

Hasil produksi yang sebenarnya dari suatu peralatan yang melaksanakan pekerjaan 
sesuai fungsi peralatan yang bersangkutan tidak akan sama dengan hasil perhitungan 
berdasarkan data kapasitas yang tertulis pada brosur. Hal ini diakibatkan karena banyak 
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi peralatan yang bersangkutan dalam 
pengoperasiannya. 

Faktor-faktor dimasud adalah: 

- Faktor operator  

- Faktor peralatan 

- Faktor cuaca  

- Faktor kondisi medan / lapangan  

- Faktor manajemen kerja. 
 

Faktor efesiensi alat adalah faktor gabungan dari faktor-faktor tersebut diatas, sehingga 
sulit untuk memberikan estimasi besaran pada masing-masing faktor diatas, untuk 
mempermudah pengambilan nilai faktor yang digunakan dalam perhitungan produksi 
peralatan yang sebenarnya, faktor-faktor diatas digabungkan menjadi satu faktor yang 
merupakan faktor kondisi kerja secara umum atau disebut working condition.  
Selanjutnya faktor tersebut di sebut sebagai faktor efesiensi alat (kerja) Fa, dengan 
besaran berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Di bawah ini adalah tabel faktor efesiensi alat berdasarkan estimasi kondisi lapangan 
secara umum 

 

Kondisi Umum/Working Condition (Fa) Faktor Efesiensi Alat 

Baik / Good 0.83  

Sedang / Average 0.75 – 0.80 
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Disamping faktor-faktor di atas masih ada faktor-faktor lain yang hanya berpengaruh 
pada alat tertentu, misalnya faktor kedalaman galian hanya diperlukan pada peralatan 
Backkoe Excavator, faktor kemiringan permukaan berlaku hanya pada pengupasan 
dengan memakai Bulldozer. 

Oleh karena itu untuk mengetahui hasil produksi peralatan yang sebenarnya maka faktor-
faktor di atas harus dimasukkan dalam rumusan perhitungan kapasitas hasil produksi 
peralatan. 

Untuk penyederhanaan perhitungan maka faktor kondisi medan/lapangan diambil 1(satu) 
(default) sehingga parameter-parameter yang lain dapat diambil yang aktual sehingga 
tidak terjadi perhitungan ganda dari faktor kondisi 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka disamping kelima faktor seperti disebutkan di 
atas masih ada faktor-faktor lainnya yang berpengaruh pada peralatan-peralatan tertentu, 
misalnya faktor kedalaman penggalian, yang hanya berlaku pada peralatan penggali 
(Backhoe Excavator). 

Besaran faktor-faktor ini tampil dalam tata cara perhitungan hasil produksi peralatan pada 
peralatan-peralatan tertentu yang bersangkutan. 

 

6.3.1.4 Waktu Siklus 

Contoh penentuan waktu siklus untuk Dump Truck. Waktu siklus Dump Truck dihitung 
sejak saat mulai diisi sampai penuh (T1), kemudian menuju tempat penumpahan (T2), 
lama penumpahan (T3) dan kembali kosong ke tempat semula (T4) dan siap untuk diisi 
atau dimuati kembali. 
 Waktu siklus, Ts = T1+T2+T3+T4, dalam satuan menit. 
 

6.3.1.5 Kapasitas Produksi Alat 

Perhitungan kapasitas produksi peralatan per-jamnya bisa dihitung sesuai dengan cara 
yang tercantum dalam rumus umum yaitu rumus perhitungan produksi peralatan per jam, 
atau berdasarkan hasil produksi selama bekerja 4 jam pertama ditambah hasil produksi 
selama bekerja 3 jam kedua, kemudian hasil produksi hariannya dibagi 7 untuk 
memperoleh hasil produksi rata-rata tiap jam-nya. 

Di samping itu ada peralatan yang bisa berdiri sendiri dalam operasinya, tapi ada 
peralatan yang bergantung pada peralatan lain seperti misalnya Dump Truck, yang  tidak 
bisa mengisi muatannya sendiri, harus diisi memakai Loader atau Excavator. Jadi isi 
muatan bak Dump Truck tergantung pada berapa banyak yang bisa ditumpahkan oleh 
pengisinya (Loader atau Excavator). 

Adapun rumus perhitungan produksi peralatan per jam yang dipakai dalam contoh-contoh 
perhitungan dalam Panduan ini diambil dari tata cara perhitungan produksi alat yang 
tercantum di dalam buku referensi yang dipakai (daftar referensi tercantum pada 
lampiran). 

Contoh untuk menghitung hasil produksi alat dapat dilihat pada Lampiran B 

Rumus perhitungan kapasitas produksi untuk menghitung koefesien alat ini disesuaikan 
dengan satuan volume untuk pembayaran. 

 

6.3.2  Harga Satuan Dasar Alat 

Beberapa data pokok yang diperlukan dalam menghitung biaya alat antara lain: 
- jenis peralatan 
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- tenaga mesin 
- kapasitas alat 
- harga pokok alat 
- nilai sisa peralatan 
- umur ekonomis alat 
- jam kerja alat satu tahun 

6.3.2.1 Kapasitas Alat 

Yang dimaksud dengan kapasitas alat di sini adalah kapasitas dari komponen attachment 
dari alat yang bersangkutan, contohnya kapasitas bucket untuk Wheel Loader atau 
Excavator. 
 
6.3.2.2 Harga Pokok Alat 

Sebagai rujukan untuk harga pokok alat adalah Perpres no 54 Tahun 2010 Pasal 66 ayat 
(7). 

Apabila tidak ada, dapat menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No.15/KPTS/M/2004 Tanggal 17 Desember 2004 dengan memperhitungkan faktor inflasi. 
 
6.3.2.3 Nilai Sisa Peralatan 

Nilai sisa peralatan atau biasa disebut nilai jual kembali (resale value) adalah perkiraan 
harga peralatan yang bersangkutan pada akhir umur ekonomisnya. Pada umumnya nilai 
sisa peralatan ini tidak sama untuk tiap jenis peralatan, tergantung pada jenis 
peralatannya. Untuk peralatan yang umum dipakai pada pekerjaan konstruksi maka nilai 
sisa peralatannya bisa mencapai 30% - 35% dari harga peralatan baru. Hal ini bisa 
dikarenakan kemudahan perbaikan atau rekondisinya serta nilai pemanfaatan/ 
pemakaiannya sangat tinggi, misalnya Dump Truck, Roller, Wheel Loader, Excavator dan 
sejenisnya. 
Di dalam Panduan ini, nilai sisa peralatan diambil sama untuk semua jenis peralatan, 
yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga peralatan baru. 
 
 
6.3.2.4 Umur Ekonomis Peralatan 

Setiap peralatan selama pemakaiannya (operasinya) membutuhkan sejumlah biaya, yaitu 
biaya untuk operasi sesuai fungsinya dan biaya pemeliharaan (termasuk perbaikan) 
selama operasi. 

Pada suatu saat karena operasinya sudah lama (umurnya sudah tua) akan mengalami 
aus sehingga produksinya menurun dan biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasiannya 
tinggi, sehingga total biaya yang dikeluarkan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai jasa 
produksi yang dihasilkan. Pada kondisi seperti ini maka peralatan dimaksud dinyatakan 
tidak ekonomis lagi untuk dipakai, atau disebut umur ekonomisnya sudah tercapai. 

Setiap jenis peralatan mempunyai umur ekonomisnya sendiri-sendiri yang berbeda 
antara satu jenis peralatan dengan jenis peralatan lainnya. Pada umumnya dinyatakan 
dalam tahun pengoperasian. 

Umur ekonomis suatu peralatan dapat berubah (menjadi lebih singkat) yang diakibatkan 
antara lain karena cara pengoperasian yang tidak baik dan tidak benar serta 
pemeliharaan dan perbaikannya tidak baik. 

Umur ekonomis peralatan yang dipakai untuk perhitungan dalam Panduan ini diambil 
sesuai data dalam referensi yang dipakai. 
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6.3.2.5 Jam Kerja Peralatan 

Pada peralatan yang bermesin maka jam kerja peralatan atau jam pemakaian peralatan 
akan dihitung dan dicatat sejak mesin dihidupkan sampai mesin dimatikan. Selama waktu 
(jam) pelaksanaan kegiatan pekerjaan maka peralatan tetap dihidupkan, kecuali 
generating set (gen set) yang selalu tetap dihidupkan. Untuk peralatan tidak bermesin 
maka jam pemakaiannya sama dengan jam pelaksanaan kegiatan pekerjaan. 

Dalam perhitungan biaya Analisa alat di sini adalah jam kerja alat dalam satu tahun. 
 

6.3.2.6 Perhitungan harga satuan dasar alat 

Contoh perhitungan harga satuan dasar alat dapat dilihat pada Lampiran D. 

 

 

6.4 Tenaga Kerja 

 
6.4.1 Umum 

Suatu produksi jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia pada umumnya 
dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok kerja dilengkapi dengan peralatan yang 
diperlukan berdasarkan metode kerja yang ditetapkan yang disebut alat bantu (contoh: 
sekop, palu, gergaji, dll ) serta bahan yang diolah. 

 
 

6.4.2 Kualifikasi Tenaga Kerja 

Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan diperlukan keterampilan yang 
memadai untuk dapat melaksanakan suatu jenis pekerjaan. Tenaga kerja yang terlibat 
dalam suatu jenis pekerjaan jalan dan jembatan umumnya terdiri dari: 

- Pekerja 
- Tukang 
- Mandor 
- Operator 
- Pembantu Operator 
- Sopir 
- Pembantu Sopir. 
- Mekanik 
- Pembantu Mekanik 

 
Pada umumnya tenaga kerja dikelompokkan ke dalam satu kelompok kerja utama dan 
kelompok kerja pendukung. Kelompok kerja utama tersebut biasanya terdiri atas: 

a. Pekerja 
b. Tukang, dan 
c. Mandor 

 

6.4.3 Langkah Perhitungan Harga Komponen Tenaga Kerja 

a. Tentukan Satuan Waktu untuk masing-masing Kualifikasi tenaga kerja untuk 
memproduksi satu satuan jenis pekerjaan. Umpamanya: jam, hari, bulan. 

b. Tentukan kuantitas atau koefisien tiap kualifikasi tenaga untuk menghasilkan satu 
satuan jenis pekerjaan dalam satu satuan waktu, dalam angka desimal. 
Umpamanya: 1000; 0,15;  0,002, dan lain-lain. 
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c. Tentukan harga satuan tiap kualifikasi tenaga dalam rupiah. 

d. Harga tiap kualifikasi Tenaga adalah dengan mengalikan kuantitas atau koefisien 
dikalikan harga satuan upah pada saat pekerja bekerja, maka didapatkan harga 
untuk kualifikasi tenaga kerja. 

e. Untuk mendapatkan harga komponen tenaga, jumlahkan harga-harga dari 
masing-masing kualifikasi tenaga tersebut. 

      
6.4.4 Koefisien Tenaga Kerja 

Koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja adalah faktor yang menunjukkan lamanya 
pelaksanaan dari kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu 
satuan volume pekerjaan. Lihat cara perhitungan dalam Contoh 6 Lampiran C. 

 

6.4.5 Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja 

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu bahan rujukan 
harga standar untuk upah sebagai harga satuan dasar tenaga kerja. 

 

6.4.5.1   Standar Upah 

Sumber data harga standar upah berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) didapat 
dari ketetapan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja mengenai besarnya Upah 
Minimum Regional yang diadakan peninjauan kembali setiap tahun. 

 

6.4.5.2   Perhitungan Upah 

Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan tetap 
yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu Propinsi dan ini adalah tingkat 
pengupahan minimal tenaga kerja untuk setiap kualifikasi tenaga kerja. 

Dalam suatu perusahaan, Upah Minimum Regional (UMR) ini akan terjadi pula sebagai 
harga dasar upah. 

Komponen upah dasar tenaga kerja, adalah Upah berdasar UMR, di samping tunjangan, 
seperti: 

a. Makan 
b. Transport 
c. Pengobatan, dan pengamanan 
d. Rumah atau tempat tinggal sementara atau tempat penampungan sementara 

para pekerja selama proyek berjalan 
e. Perlengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Konstruksi  
 

Untuk suatu perusahaan baik yang bergerak dibidang pembangunan atau lainnya, maka 
dasar upah, selain berdasar (UMR), dipertimbangkan pula adanya upah lokal dan upah 
mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah (lokasi pekerjaan). 

Upah lokal adalah harga upah setempat pada waktu yang bersangkutan atau yang terjadi 
pada waktu itu. Sumber data upah lokal adalah dari instansi yang berwenang di daerah, 
umpamanya “Sub Dinas Cipta Karya Propinsi”. Sumber lain bisa didapatkan dari Biro 
Statistik dan/atau survai pasar. 
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Instansi yang berwenang tersebut mengeluarkan daftar upah lokal secara rutin sesuai 
dengan harga pasaran setempat atau di lokasi pekerjaan yang lebih besar dari pada 
UMR. 

Sebagai gambaran untuk menetapkan perhitungan harga satuan upah pekerja dalam 
Contoh 7 Lampiran C, dapat dipakai sebagai contoh untuk perusahaan dalam 
menentukan penawaran harga. 

 

6.5 Biaya Umum Dan Keuntungan 

Setelah biaya langsung suatu jenis mata pembayaran didapatkan, yaitu merupakan 
jumlah total harga tenaga, bahan, dan alat, perlu diperhitungkan adanya biaya umum dan 
keuntungan yang berupa prosentase dari biaya langsung tersebut. 

Biaya Umum dan Keuntungan dapat diambil sebagai rujukan sebesar 15% sesuai 
dengan poin 5.3. Besarnya biaya umum dan keuntungan juga dapat dipengaruhi oleh 
total besarnya nilai pekerjaan. 

 
 

6.6 Estimasi Biaya 

 
6.6.1 Harga Satuan Setiap Mata Pembayaran 

Harga satuan setiap mata pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per 
satuan tertentu berdasarkan rincian metode pelaksanaan, yang memuat jenis, kuantitas 
dan harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang 
diperlukan dan di dalamnya sudah termasuk biaya umum dan keuntungan. 
Contoh perhitungan harga satuan dapat dilihat dalam Lampiran B. 

 
6.6.2 Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan per 
proyek yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ/Bill of Quantities). 
Besarnya volume pekerjaan juga dapat mempengaruhi besarnya harga satuan setiap 
pekerjaan itu sendiri. 

 
6.6.3 Harga Pekerjaan Setiap Mata Pembayaran 

Harga pekerjaan setiap mata pembayaran akan tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga (BOQ/Bill Of Quantities) yang merupakan hasil perkalian volume pekerjaan 
dengan harga satuan setiap mata pembayaran. 

 
6.6.4 Harga Total Seluruh Mata Pembayaran 

Harga total seluruh mata pembayaran merupakan jumlah dari seluruh hasil perkalian 
volume pekerjaan dengan harga satuan masing-masing mata pembayaran. 

 
6.6.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besarnya adalah 10 persen dari Harga Total Seluruh 
Mata Pembayaran. 
 
6.6.6 Perkiraan (Estimasi) Biaya Proyek 

Perkiraan biaya proyek merupakan jumlah dari harga total seluruh mata pembayaran 
ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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5. Perangkat Lunak (Software) PAHS 

 

Perangkat lunak (software) PAHS adalah alat bantu perhitungan yang berisi contoh 
perhitungan Analisa harga satuan yang dibuat dengan mempergunakan Microsoft 
Spread-sheet Excel. 

Contoh perhitungan mengacu pada Panduan Analisa Harga Satuan dan Spesifikasi 
umum edisi tahun 2010, perlu diperhatikan bahwa contoh yang ada, tidak bisa mewakili 
kebutuhan seluruh kondisi dan kegiatan dalam membuat Analisa harga satuan diseluruh 
Propinsi di Indonesia. 

Dalam penerapan perhitungan Analisa harga satuan, harus menyesuaikan dengan 
Spesifikasi, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta 
melakukan pertimbangan teknis (Engineer’s Adjustment) terhadap situasi dan kondisi 
lapangan 

Perangkat lunak PAHS juga dilengkapi dengan manual pengoperasian dan buku 
peralatan . 

  

6. Penutup 

 
Perlu ditekankan bahwa beberapa angka yang terdapat pada hasil Luaran ini hanya 
sebagai contoh saja dan tidak bersifat mengikat seperti misalnya harga disesuaikan 
dengan harga setempat, faktor efisiensi peralatan disesuaikan dengan rencana peralatan 
yang akan digunakan dan faktor koefisien bahan disesuaikan tipe bahan yang akan 
digunakan serta dipengaruhi oleh asumsi dan metode kerja yang akan dilaksanakan. 
 
Dengan tersusunnya buku panduan Analisa harga satuan yang berdasarkan Spesifikasi 
Umum Edisi Tahun 2010 maka diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang terkait. 
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Lampiran A   Faktor atau Koefisien Bahan dan Alat 

 

 

Tabel 1    Faktor Konversi untuk Volume Tanah 

Jenis Tanah 
  

Kondisi 
Tanah Semula 

Kondisi tanah yang akan 
dikerjakan 

Asli Lepas Padat 

  
Pasir 
  

Asli 1,00 1,11 0,95 

Lepas 0,90 1,00 0,86 

Padat 1,05 1,17 1,00 

Tanah Liat 
Berpasir 
  

Asli 1,00 1,25 0,90 

Lepas 0,80 1,00 0,72 

Padat 1,10 1,39 1,00 

  
Tanah Liat 
  

Asli 1,00 1,25 0,90 

Lepas 0,70 1,00 0,63 

Padat 1,11 1,59 1,00 

Tanah cam- 
pur Kerikil 
  

Asli 1,00 1,18 1,08 

Lepas 0,85 1,00 0,91 

Padat 0,93 1,09 1,00 

  
Kerikil 
  

Asli 1,00 1,13 1,03 

Lepas 0,88 1,00 0,91 

Padat 0,97 1,10 1,00 

  
Kerikil Kasar 
  

Asli 1,00 1,42 1,29 

Lepas 0,70 1,00 0,91 

Padat 0,77 1,10 1,00 

Pecahan cadas 
atau batuan 
lunak 

Asli 1,00 1,65 1,22 

Lepas 0,61 1,00 0,74 

Padat 0,82 1,35 1,00 

Pecahan granit 
atau batuan 
keras 

Asli 1,00 1,70 1,31 

Lepas 0,59 1,00 0,77 

Padat 0,76 1,30 1,00 

  
Pecahan batu 
  

Asli 1,00 1,75 1,40 

Lepas 0,57 1,00 0,80 

Padat 0,71 1,24 1,00 

Bahan hasil 
peledakan 

Asli 1,00 1,80 1,30 

Lepas 0,56 1,00 0,72 

Padat 0,77 1,38 1,00 
Sumber : Kapasitas & produksi alat – alat berat, 1, (Komatsu, Specifications And 
Application handbook Edition-7, Hal 5- 5) 
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Tabel 2  Berat-Isi dan Berat Jenis 
 

Tabel 2a   Berat Jenis, Berat Isi dan Penyerapan 

Jenis Bahan Penyerapan Berat Jenis Berat Isi 

Agregat kasar 1,94 – 2,02 2,630 - 2,635 1,36 – 1,45 

     2,50 – 2,65 2,450 - 2,470 1,32 – 1,38 

Agregat halus 1,65 – 1,93 2,632 - 2,642 1,38 – 1,54 

 

Tabel 2b    Berat Isi Agregat 

No. Nama   Bahan 
Berat isi 

Padat 
Keterangan 

1 Agregat: - W.B. Macadam, LPA-C  1,74-1,92   

2 Agregat: Batu belah   1,2-1,6   

3 Agregat: Batu Kali   1,2-1,7   

4 Agregat: Batu: Abu batu   1,4-1,9   

5 Agregat: Ciping ( lolos  ¾ ‘ tertahan No.4 ) 1,43-1,50   

6 Agregat: Ciping ( lolos No. 4 tertahan No.8 ) 1,22-1,30   

7 Agregat: Gravel / Sirtu yang di-crushed 1,62-1,95   

8 Agregat: Halus   1,38-1,54  

9 Agregat: Kasar   1,32-1,45   

10 Agregat: Kls A, LPA-A  1,74-1,85   

11 Agregat: Kls B, LPA-B  1,76-1,88   

12 Agregat: Sirtu   1,62-2,05   

13 Agregat: Split, screen   1,4-1,75   

14 Agrergat: Filler   1,121-1,21 BJ: 2,632 – 2,75 

15 Agrergat: Pasir Pasang, Kasar 1,38-1,54   

16 Agretgat: Pasir Urug   1,3-1,6   

 

Tabel 2c    Berat Isi Asbuton dan Mineral Asbuton 

No. Nama   Bahan 
Berat isi 

Padat 
Keterangan 

1 
Asbuton halus, asbuton butir, mikro asbuton Tipe 5/20; 15/20; 
15/25; 20/25; 30/25 *)  1,02-1,04   

2 Asbuton Lolos 1/2" 1,O1-1,04   

3 Asbuton: Mineral asbuton  1,14-1,21 BJ: 1,900 – 1,980 
1. Asbuton butir Tipe 5/20 : Kelas penetrasi 5 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %. 
2. Asbuton butir Tipe 15/20  : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %. 
3. Asbuton butir Tipe 15/25  : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %. 
4. Asbuton butir Tipe 20/25  : Kelas penetrasi 20 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.  
5. Asbuton butir Tipe 25/30  : Kelas penetrasi 25 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 30 %.  
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Tabel 2d    Berat Isi Campuran Beraspal  

No. Nama   Bahan 
Berat isi 

Padat 
Keterangan 

1 Campuran aspal: AC Base   2,30-2,34   

2 Campuran aspal: ACBC   2,30-2,34   

3 Campuran aspal: ACWC   2,27-2,34   

4 Campuran aspal: ATB   2,28-2,30   

5 Campuran aspal: ATBL   2,26-2,39   

6 Campuran aspal: HRS-BC   2,17-2,29   

7 Campuran aspal: HRS-WC   2,17-2,29   

8 Campuran aspal: Lasbutag dan Latasbusir 2,14-2,34  

9 Campuran aspal: Latasir A    2,16-2,22  

10 Campuran aspal: Latasir B   2,16-2,25  

11 Campuran dingin   2,15-2,22  

12 Campuran dingin: Lapen ( bahan Agregat saja ) 2,15-2,22  
 

 

Tabel 2e   Data Empiris Kepadatan Campuran Beraspal Di daerah 
Jenis Lokasi Rata2 Min Maks 

AC-WC NTB, Sulsel, Sultra 2,330 2,227 2,422 

 Sumut 2,353 2,297 2,439 

ACBC Gorontalo, Sulteng, Sulut, Sultra 2,308 2,119 2,324 

ACWC Asb Gorontalo, Sulteng, Sulut, Sultra 2,209 2,198 2,345 

 Pulau Jawa, Bali, Kalteng 2,283 2,138 2,338 

HRS Jawa Barat, NTB, Sumut 2,238 2,178 2,350 

Latasir Timika (Tailing) 2,225 2,158 2,270 

 Jawa Barat 2,180 2,155;  2,250 

 

 

Tabel 2f    Berat Isi Semen, Kapur Curah dan Lateks  

No. Nama   Bahan 
Berat isi 

Padat 
Berat Jenis 

1 Semen     1,04-1,23 3,140 

2 Kapur     1,073-1,075 2,600 

3 Latex KKK 60     0,84 

 

Tabel 2g   Berat Jenis Cat, Oli dan Minyak  

No. Nama   Bahan 
Berat isi 

Padat 
Berat Jenis 

1 Cat termoplastik     1,300 

2 Minyak tanah       0,805 

3 Minyak: Bensin, Premium     0,729 

4 Minyak: Bunker Oil (BO), MFO, FO   0,9 

5 Minyak: Modifier     0,86-0,87 

6 Minyak: Oli mesin SAE 40-50   0,862 

7 Minyak: Solar     0,835 

8 Minyak: Thinner     0,628 
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Tabel 3   Kapasitas Alat Pendukung di Quarry untuk mendapatkan Bahan Baku 

Bahan 
Pekerjaan di Quarry 

Peralatan Kapasitas Sat. Kap. Produksi Satuan 

Pasir Excavator 0,93 m
3
 126,82 

m
3
/jam 

 Dump truck       10,00  Ton 6,19 m
3
/jam 

Batu kali Excavator       0,93  m
3 126,82 m

3
/jam 

 Dump truck       10,00  m
3 6,38 m

3
/jam 

Batu Belah Excavator       0,93  m
3 126,82 m

3
/jam 

 Whell loader       1,50  m
3 50,93 m

3
/jam 

Gravel Excavator 0,93 m
3 126,82 m

3
/jam 

 Dump Truck       10,00  Ton 6,38 m
3
/jam 

Sirtu Excavator       0,93  m
3
 126,82 m

3
/jam 

 Dump Truck       10,00  Ton 6,19 m
3
/jam 

Pasir Urug Excavator       0,93  m
3
 126,82 m

3
/jam 

  Dump Truck       10,00  Ton 6,19 m
3
/jam 

 

Tabel 4   Faktor Kehilangan Bahan Berbentuk Curah 

Bahan Berbentuk Curah 
Perkiraan Jumlah bahan 

yang digunakan 

< 100 m
3
 ≥ 100 m

3
 

− Terbuang di stock-pile,  2,0 - 3,0 1,0 - 3,0 

− Selama transportasi dari pabrik/ quarry ke lokasi pekerjaan,  0,2 - 0,8 0,1 - 0,8 

− Terbuang di lokasi pekerjaan akibat penumpahan yang tidak pada tempatnya,  0,5 - 1,0 0,5 - 0,8 

− Kehilangan selama pengadukan di tempat pekerjaan oleh alat berat,  1,6 - 2,0 0,6 - 1,0 

− Perhitungan volume yang berbeda dengan gambar rencana dan lain-lain. 1 - 1,2 1 - 1,2 
Rata-rata faktor kehilangan bahan (Fh) 5,3 - 8,0 3,2 - 6,8 

 
Catatan 1: Bila jumlah bahan kurang dari pada 100 m

3
 ambil Fh maksimum 8 % dan bila lebih besar dari pada 

100 m
3 

diambil Fh maksimum 6,8 % 

Sebagai ilustrasi, bila persediaan bahan yang ditimbun sebanyak 100 m3 atau sekitar 20 
truk akan mengalami kehilangan mencapai 6,3% x 100 m3 = 6,3 m3 atau sekitar satu truk. 

 

Tabel 5   Faktor Kehilangan Bahan Berbentuk Kemasan 

Bahan dalam Kemasan 

Perkiraan Jumlah bahan 
yang digunakan 

< 100 
kemasan 

≥ 100 
kemasan 

− Terbuang di stock-pile,  0,2 - 0,4 0,0 - 0,4 

− Kebocoran kemasan 0,2 - 0,3 0,0 - 0,3 

− Selama transportasi dari pabrik ke lokasi pekerjaan,  0,1 - 0,4 0,0 - 0,5 

− Terbuang di lokasi pekerjaan akibat penumpahan yang tidak pada tempatnya,  1,0 - 1,5 0,0 - 0,5 

− Kehilangan selama pengadukan di tempat oleh berat,  0,2 - 0,6 0,2 - 0,8 

− Perhitungan volume bahan yang berbeda dengan gambar rencana dan lain-lain. 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 

Rata-rata faktor kehilangan bahan (Fh) 2,2 - 4,0 0,9 - 3,3 

Catatan 2: Bila jumlah bahan kurang dari pada 100 kemasan ambil Fh maksimum 4 % dan bila lebih besar 
dari pada 100 kemasan

 
diambil Fh maksimum 3,3 %. 

Bila bahan yang ditimbun sebanyak 200 kemasan akan mengalami kehilangan atau 
rusak mencapai 4 % x 200 = 8 kemasan. 
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Lampiran B  Contoh Analisa Harga Satuan Bahan 

 

CONTOH 1:  Peritungan volume bahan pada pekerjaan tanah 

Material tanah liat dan pasir masing-masing digali dan diangkut dalam kondisi lepas 
untuk kemudian dihamparkan menjadi padat pada pekerjaan pemadatan. Pemindahan 
jenis tanah 1.000 m3 dari tanah asli. Hitung volumenya sesudah digali (kondisi lepas) 
untuk diangkut, dan hitung volume setelah dipadatkan.  

Dengan mengambil faktor konversi dalam Tabel A1, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Jenis tanah Asli Lepas Padat 

Tanah Liat 1.000 m
3 

1,25 x 1.000 = 1250 m
3 

0,72 x 1250 = 900 m
3
 

Pasir 1.000 m
3
 1,11 x 1.000 = 1110 m

3
 0,85 x 1100 = 935 m

3
 

 

 

 

CONTOH 2: 

Harga bahan baku di quarry  

HARGA JARAK

No. U R A I A N SATUAN ROYALTY QUARRY KET.

(Rp) ( Km )

1. M01  -  P a s i r  Pasang M3 25.750,00 20,00  Ke Base Camp

M01  -  P a s i r  Beton M3 20.000,00 7,00  Ke Lokasi Pek.

2. M02  -  Batu Kali M3 19.500,00 20,00  Ke Lokasi Pek.

3. M06  -  Batu Belah/Batu Quarry Besar M3 9.000,00 25,00  Ke Lokasi Pek.

4. M07  -  G r a v e l M3 8.000,00 25,00  Ke Base Camp

5. M10  -  Aspal Cement (Pelabuhan) KG 190,00  Ke Base Camp

6. M16  -  S i r t u M3 17.500,00 20,00  Ke Lokasi Pek.

7. M44  -  Pasir Urug M3 18.000,00 15,00  Ke Lokasi Pek.

8 M08 - Tanah Timbun M3 20.300,00 10,00  Ke Lokasi Pek.

9 M09 - Material Pilihan M3 20.300,00 10,00  Ke Lokasi Pek.
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CONTOH 3:   

Harga satuan dasar Pasir Pasang dari Quarry yang diterima di lokasi pekerjaan 
(Base Camp) 
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CONTOH 4: 

Harga satuan batu kali dari Quarry yang diterima di Base Camp 
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Contoh 5 :  

Perhitungan Analisa Biaya Tiang Pancang Beton  Bertulang Pracetak. 
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Lampiran C   Contoh perhitungan koefisien tenaga kerja dan upah 

 

CONTOH 6: 

Untuk mengerjakan 1 (satu) M3 pasangan batu dengan adukan secara mekanis 
diperluan: 

Pekerja  : 8,4337 jam 
Tukang  : 2,4096 jam 
Mandor  : 0,4016 jam 
 

Cara menghitung 

Faktor dominan adalah alat Mixer dengan kapasitas = 500 liter 
Kapsitas Produksi setelah dihitung (Q1) = 2,49 m3/jam 
Jam Kerja efektif 1 hari (Tk)  = 7 jam 
Produksi Pasangan Batu per hari (Qt) = 7 x 2,49 = 17,43 m3 

Komposisi Tenaga Kerja yang diperlukan: 

Mandor (M) sebanyak      = 1 orang 
Tukang Batu (Tb) sebanyak     = 6 orang 
Pekerja (P) sebanyak      = 10 orang 

Koefisien Tenaga adalah: 

Mandor (M)  =  (Tk x M) : Qt= (7 x 1) : 17,43 = 0,4016 jam 
Tukang Batu (Tb) = (Tk x M) : Qt= (7 x 6) : 17,43 = 0,4096 jam 
Pekerja (P)   = (Tk x M) : Qt= (7 x 21) : 17,43 = 8,4337 jam 

Sehingga Koefisien Tenaga Kerja adalah: 

Mandor (M       = 0,4016 orang 
Tukang Batu (Tb)      = 2,4096 orang 
Pekerja (P       = 8,4337 orang 

 

 

CONTOH 7: Harga satuan upah pekerja 
  

Berdasarkan (UMR) harga satuan upah pekerja, misalkan:    Rp.  750,- / jam 

Dasar dari instansi yang berwenang (dikeluarkan secara rutin 
di Propinsi), sesuai harga pasaran di lokasi pekerjaan (hasil 
survai) tenaga kerja lokal:  

Rp. 850,- / jam 

Bila tenaga didatangkan dari luar daerah (luar lokasi), maka 
telah diperhitungkan biaya transport dan biaya tempat 
menginap sementara selama proyek berjalan:  

Rp.1.100,- / jam 

 

Dengan membandingkan ketiga harga dasar di atas, maka dapat diambil kesimpulan 
harga satuan dasar upah rata – rata untuk perusahaan tersebut adalah : 
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jamRp
RpRpRp

/,900.
3

,100.1.,850.,750.
−=

−+−+−
 

Demikian pula halnya dalam menghitung harga dasar upah berdasarkan kualifikasi untuk 
pekerja lainnya, seperti: Tukang, Mandor, Operator dan sebagainya, adalah sama 
caranya seperti menghitung harga dasar untuk Pekerja di atas. 

Contoh 8 :  Tabel Contoh Daftar Harga Satuan  Dasar Upah 

No. Uraian Kode Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) / 
jam 

Ket 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pekerja 
Tukang 
Mandor 
Operator 
Pembantu Operator 
Sopir / Driver 
Pembantu Sopir 
Mekanik 
Pembantu Mekanik 

L 101 
L 079 
L 061 
L 081 
L 083 
L 091 
L 099 
L 071 
L 072 

Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 

900 
1200 
1250 
2000 
1000 
1300 
1000 
1500 
1000 
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Lampiran D   Contoh Perhitungan Harga Dasar Alat 
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