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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan 

bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, 

pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, 

perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, 

dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara ini, 

harus cermat jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk itu, dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara harus mendapatkan 

rekomendasi dari instansi teknis, agar pembiayaannya disusun sesuai dengan 

ketentuan yang ada, baik dari besaran harga, standard dan non-satandar, klasifikasi 

Bangunan Gedung Negara, maupun pelaksanaan pembangunannya. 

 Persyaratan Bangunan Gedung Negara merupakan suatu pra kondisi yang 

harus dipenuhi dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara. Persyaratan 

Bangunan Gedung Negara merupakan ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara, baik secara administrasi, 

maupun dalam hal teknis, agar Bangunan Gedung Negara yang dibangun 

diselenggarakan secara tertib, dapat berfungsi sesuai rencananya dan diwujudkan 

secara andal sebagai wujud konstruksi tempat manusia melaksanakan kegiatannya. 

 Persyaratan Bangunan Gedung Negara, pada prinsipnya harus memenuhi 

persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana bangunan gedung pada umumnya 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan peraturan 

pelaksanaannya. Namun sebagai bangunan gedung yang pembiayaannya 

bersumber dari dana APBN dan/atau APBD, diperlukan pemenuhan persyaratan-

persyaratan tambahan/khusus, seperti harus adanya dokumen pendanaan, dokumen 

perencanaan, dokumen pembangunan, dan dokumen pendaftaran, dalam hal 

persyaratan administrasi, serta standar luas bangunan, klasifikasi bangunan, jumlah 

lantai, dan spesifikasi teknis tertentu dalam hal persyaratan teknis. 

 Prakiraan biaya pada umumnya diperlukan pada tahap persiapan dari suatu 

proyek yang diperinci lebih lanjut menjadi tahap konseptual dan tahap perencanaan 

dan pemantapan. Biaya merupakan salah satu kriteria utama dalam pengambilan 

keputusan pada tahap awal saat proses perancangan desain bangunan. Di dunia 

konstruksi yang sangat kompetitif saat ini, mengurangi margin dari   keuntungan   

dan   penurunan   harga pada pangsa pasar, dan pengendalian biaya memainkan 

peran penting untuk menjadikan biaya lebih efisien sambil mempertahankan tingkat 
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mutu kualitas yang baik. Nilai biaya bangunan   dipengaruhi secara signifikan oleh 

keputusan yang dibuat pada tahap perancangan konstruksi. Meningkatnya biaya 

konstruksi membuat keputusan yang efektif dan efisien sehingga membuat 

prakiraan biaya menjadi aspek penting dalam mendesain konstruksi. Desain dari 

pekerjaan struktural sangat  penting  untuk  mempengaruhi total biaya  suatu  

konstruksi. Pada  sampel  nilai pekerjaan struktur sendiri memiliki alokasi yang 

cukup besar, dari total kontrak berkisar 33.05–46.69% dan merupakan salah satu 

paket pekerjaan yang cukup penting dalam suatu pekerjaan konstruksi bangunan. 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  perancangan menggunakan teknik estimasi biaya 

dan penilaian intuitif dengan memanfaatkan pengalaman dan data pembangunan 

Gedung Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari proyek-proyek sebelumnya. 

Perkembangan teknologi komputer dan perangkat lunak telah memberikan manfaat 

pendekatan baru untuk estimasi biaya. Dengan munculnya teknologi artificial 

neural network (yaitu, jaringan syaraf tiruan) dalam hal memprediksi kemungkinan 

hubungan multi-dan non-linear yang mempengaruhi mutu dan estimasi biaya 

pekerjaan agar  dapat  diselidiki  (Dogan, 2004). 

 Realita    di     lapangan    menunjukkan bahwa desain bangunan dan material 

yang dipilih  memiliki  efek  signifikan  terhadap biaya bangunan. Biaya bangunan 

terdiri dari beberapa barang termasuk sistem  struktur, pekerjaan dinding, pintu dan 

jendela, sistem mechanical dan electrical, arsitek, dan lain-lain. Bobot relatif dari 

pekerjaan ini berbeda untuk berbagai  proyek  sesuai  dengan  jenis  dan penggunaan 

bangunan. 

 Untuk     tipe     bangunan     bertingkat menggunakan   struktur    beton    

bertulang, sistem kerangka struktural termasuk fondasi mencakup   sekitar   25%   

dari   total   biaya konstruksi.   Biaya   keseluruhan   bangunan dapat menurun cukup 

jauh jika sistem struktur dirancang secara efisien. Oleh karena itu, baik arsitek  

maupun  insinyur  harus berhati-hati dalam membuat keputusan desain. Tujuan dari 

penulisan ini adalah untuk mengembangkan dan  menguji  model  dan variabel  

yang  berpengaruh  pada bobot pekerjaan dan  estimasi biaya untuk pada   tahap   

perancangan  awal melalui  penerapan metode  Artificial  Neural Network.   

 Metode estimasi awal yang digunakan secara umum dilapangan adalah dengan 

menggunakan pendekatan harga satuan per meter persegi di kalikan dengan luasan 

rencana gedung. Hal ini akan memberikan hasil estimasi yang cepat namun kurang 

akurat dan tidak bisa di aplikasikan untuk model gedung yang berbeda-beda. Selain 

itu dalam proses penghitungan rencana anggaran biaya sangat diperlukan acuan 

yang tepat untuk menjadi kontrol verifikasi hasil perhitungan di tiap uraian 

pekerjaan untuk menghasilkan perhitungan anggaran biaya yang tepat. Melalui 

penelitian ini dilakukan kajian untuk memperoleh perumusan yang tepat dalam 
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menggambarkan korelasi hubungan bobot pekerjaan yang berbeda-beda dan biaya 

yang sesuai dengan model umum perencanaan biaya Gedung Dinas Pemerintah di 

Kabupaten Trenggalek. Dengan  metode  ini   diharapkan  dapat memprediksi dan 

menghasilkan rumus estimasi cukup akurat, walaupun informasi yang    memadai    

tidak    tersedia    ditahap awal  proses  perancangan.  Pendekatan  ini mendorong 

proses umpan balik yang dapat membantu perencana untuk mencapai solusi 

optimal. 

 Data sampel yang digunakan untuk estimasi biaya dalam penelitian ini berasal 

dari data perencanaan Gedung Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari tahun 

2013 hingga tahun 2020. Data tersebut diperoleh dari konsultan perencanan yang 

diberi kewenangan oleh Dinas terkait untuk perencanaan renovasi maupun 

pembangunan gedung baru di wilayah Kabupaten Trenggalek. Variabel data 

merupakan bobot pekerjaan dan estimasi biaya dari 5 proyek yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. Data bobot pekerjaan persiapan, Pekerjaan tanah, 

Pekerjaan pasangan & plesteran, Pekerjaan beton, Penutup lantai dan dinding, 

Pekerjaan pintu &jendela, Pekerjaan atap, Pekerjaan pengecatan, Pekerjaan 

kelistrikan serta data estimasi biaya digunakan sebagai input data melalui software 

Matlab 2015a. Dengan sistem neural network backpropagation, setiap data akan 

diperbandingkan dan dicari pola hubungan yang paling optimal terhadap output 

variabel biaya yang telah di ketahui. Melalui trial and error terhadap berbagai pola 

hubungan antar data, akan diperoleh signifikasi error yang paling kecil yang 

menunjukan model arstitektur Artificial Neural Network yang paling optimal. Pola 

hubungan yang spesifik inilah yang menjadi nilai acuan dalam penilaian akurasi 

prosentase bobot pekerjaan dan estimasi biaya proyek gedung selanjutnya. 

 Pembangunan Gedung di wilayah Kabupaten Trenggalek mempunyai tujuan 

memfasilitasi dan membantu pelayanan kegiatan Dinas agar pelayanan masyarakat 

semakin meningkat dan merata. Gedung Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

memiliki identitas khusus dalam hal arsitektur dan struktur yang menjadi ciri khas 

Gedung di daerah Kabupaten Trenggalek. Atas pertimbangan ini, terkait komposisi 

bobot dan estimasi biaya yang mempengaruhi hasil bangunan konstruksi menjadi 

isu yang sangat penting di bagi perencanaan Pembangunan Gedung Dinas 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Minimnya data, keterbatasan waktu, dan 

kekurangan sumber daya yang paham mengenai perhitungan prakiraaan harga 

pekerjaan merupakan masalah utama. Oleh karena itu perlu dilakukan juga 

peninjauan pada faktor-faktor yang memliki korelasi erat terhadap mutu dan biaya 

pekerjaan pembangunan Pembangunan Gedung Dinas Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek sehingga dapat  tercipta suatu  metode perhitungan prakiraan biaya 

menggunakan metode ANN yang lebih akurat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan akurasi variabel bobot pekerjaan pada 

perencanaan gedung dengan menggunakan Artificial Neural Network. 

2. Bagaimana menentukan bobot pekerjaan yang sesuai secara umum dari 

hasil pengujian Artificial Neural Network. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan akurasi variabel bobot pekerjaan pada perencanaan 

gedung dengan menggunakan Artificial Neural Network.. 

2. Menentukan bobot pekerjaan yang sesuai secara umum dari hasil 

pengujian Artificial Neural Network. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara umum memberikan pengetahuan yang lebih bagi penulis 

terhadap aplikasi Artificial Neural Network di bidang teknik sipil dan 

lebih khusus pada estimasi biaya. 

2. Penelitian ini menjadi literasi tambahan bagi Program Magister Tekni 

Sipil Universitas 17 Agustus, yang masih memiliki sedikit kajian 

mengenai analisa menggunakan Artificial Neural Network. 

3. Penelitian ini dapat digunakan oleh instansi yang melakukan 

perencanaan di kabupaten Trenggalaek untuk menjadi acuan akurasi 

dari hasil perenanaan. 

4. Penelitian ini dapat membuka wawasan bagi penelitian selanjutnya 

untuk praktisi maupun akademisi di bidang teknik sipil terhadap 

penggunaan Artificial Neural Network yang dapat memberikan akurasi 

dan kecepatan yang lebih baik dalam melakukan suatu estimasi atau 

analisa. 

 

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek studi yang yang dipakai untuk studi kasus ini adalah proyek 

pembangunan gedung di Kabupaten Trenggalek. 

2. Sumber data adalah dari Konsultan Perencana yang terpilih dalam 

merencanakan gedung Dinas Pemerintahan Kabupaten Trenggalek. 

 

 


