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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini pembangunan infrastruktur sangatlah pesat dikarenakan 
pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam kemajuan suatu 
negara. Perkembangan infrastruktur yang pesat mengharuskan penyedia jasa 
kontruksi harus berfikir solutif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan 
tersebut sehingga penyedia jasa kontruksi mampu menghasilkan suatu pekerjaan 
yang lebih efektif dan efisien. Disisi lain perkembangan teknologi informasi juga 
berkembang semakin pesat dimana kita mendapat informasi secara cepat dari 
berkembangnya teknologi informasi tersebut.  

Dalam dunia kontruksi perkembangan informasi saat ini juga ikut 
mengalami perekmbangan. Misalnya dalam menggambar pada jaman dahulu masih 
menggunakan pengambaran secara manual dengan berkembangnya teknologi saat 
ini penggambaran manual dapat dioperasikan melalui software – software seperti 
autocad bahkan hingga bisa ke tahap 3 dimensi atau bisa disebut Virtual Building. 
Dengan adanya Virtual Building memungkinkan kita untuk mensimulasikan 
gambaran gedung yang akan dibangun.  

Virtual Building yaitu sebuah proses memasukan seluruh elemen bangunan 
ke dalam sebuah database lengkap kemudian memanfaatkan database tersebut di 
dalam membuat gambar rancangan. Dengan teknologi Virtual Building dapat 
menggambarkan elemen elemen pembangunan seperti kolom, balok, plat, dan lain 
sebagainya. 

Sistem komputerisasi yang digunakan pada dunia struktur berdasarkan 
prinsip Building Information Modelling (BIM). Dengan BIM dapat menciptakan 
kesatuan arsitektur, struktur, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), penjadwalan 
proyek, hingga estimasi harga pada sebuah proyek. Pelaksanaan pertama BIM dalam 
konsep Virtual Building pada tahun 1987 oleh ArchiCAD Graphisoft. 

Prinsip dasar dari pemodelan BIM adalah dapat menggunakan model 
bangunan 3D untuk mendapatkan semua gambar proyek yang di perlukan termasuk 
Potongan, Tampak, Detailling gambar kontruksi serta perhitungan kuantitas dan 
estimasi harga. Perubahan pada suatu elemen model secara otomatis akan 
memperbarui semua gambar, perhitungan kuantitas dan estimasi harga 
(Ramadiaprani 2012). 

BIM saat ini semakin popular dan diyakini akan mempercepat proses 
perencanaan dan pengerjaan proyek. Penggunaannya terus meluas di dunia. Bahkan 
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Thom Mayne, seorang arsitek yang tergabung dalam American Institutte of Architect 
menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan aplikasi BIM akan hilang 
peredarannya dalam sepuluh tahun kedepan. Pernyataan ini sangat menarik dan  
tentunya harus kita sikapi dengan bijak. Kita harus mulai membuka mata dan 
mempelajari perkembangan perencanaan struktur dengan berbasi BIM 
(Ramadiaprani, 2012). 

Melihat begitu cepatnya sebuah teknologi berkembang pada saat ini 
diperlukan juga SDM yang mampu bersaing dalam era teknologi sekarang. Dengan 
memiliki SDM yang mampu menerapkan prinsip dasar BIM diharapkan para 
penyedia jasa kontruksi dapat merencanakan sebuah bangunan mulai dari 
penggambaran, perencanaan waktu, hingga estimasi biaya proyek dengan cepat, dan 
akurat. Dan dengan begitu hasil hasil hasil dalam sebuah perencanaan sebuah proyek 
dapat dipahami dengan baik oleh pemilik, penyedia jasa, dan para pekerja yang 
terlibat di dalamnya untuk merealisasikan sebuah bangunan. 

Dalam pembangunan proyek pembangunan hotel 7 lantai kota Batu masih 
menerapkan metode konvensional (manual) dalam menentukan besaran volume 
setiap elemen yang dibutuhkan, dengan melihat dimensi (Panjang, Lebar, dan 
Tinggi) elemen struktur yang kemudian dikalikan dengan Harga satuan pekerjaan 
(HSPK) dalam menentukan estimasi biaya. Perhitungan manual seperti dilakukan 
dengan menggunakan Microsoft excel. Dimana perhitungan menggunakan 
Microsoft excel seringkali mengalami ketidakakuratan, kesalahan atau human eror. 
Kesalahan tersebut biasanya ditimbulkan karena kesalahan membaca dimensi, 
penulisaan dll. 

Dan didalam sebuah proyek seringkali mengalami perubahan – perubahan 
dalam pengerjannya, yang dimana perubahan – perubahan tersebut seringkali 
memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisien dalam penjadwalan dan 
perhitungan biaya. Dalam memudahkan pekerjaan digunakan alat bantu software 
tekla structure untuk mempermudah perhitungan volume dan melakukan 
penjadwalan. 

Tekla structure merupakan software yang dikembangkan oleh trimble. 
Aplikasi ini merupakan software yang menerapkan prinsip dasar building 
information modelling (BIM) yang dimana BIM merupakan pembaharuan dalam 
bidang IT di dunia kontruksi saat ini. BIM merupakan software yang dapat 
mengintegrasikan beberapa pekerjaan menjadi satu dalam sebuah software. 

Dengan menggunakan program bantu tekla structure untuk perhitungan 
diharapkan dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam menghitung volume 
dan penjadwalan yang dilakukan ketika menggunakan Microsoft excel. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka 
didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan Building information modelling (BIM) 

menggunakan Software Tekla dalam pembangunan hotel 7 Lantai. 
2. Bagaimana cara merencanakan dan mengetahui biaya dan waktu 

menggunakan metode Building Information Modelling BIM. 
 

1.3 Tujuan  
 Tujuan utama penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut antara lain : 

1. Dapat mengetahui penerapan Building Information Modelling BIM 
dalam pembangunan hotel 7 lantai. 

2. Dapat melakukan perhitungan dan mengetehaui estimasi biaya dan 
waktu menggunakan metode Building Information Modelling BIM. 

 
1.4 Batasan Masalah  

1. Hanya menghitung analisa biaya struktur utama (Balok, Kolom, Plat 
Lantai, lantai atap, dan pondasi) 

2. Hanya meninjau penjadwalan pembangunan struktur utama (Balok, 
Kolom, Plat Lantai, Atap, dan Pondasi). 

3. Struktur yang dimodelkan adalah struktur beton bertulang. 
4. Pemodelan yang dilakukan menggunakan program bantu Tekla Structure. 
5. Tidak meninjau pekerjaan MEP. 
6. Tidak melakukan perhitungan analisa struktur. 
7. Pemodelling hanya struktur utama beton bertulang. 
8. Perhitungan biaya dan material menggunakan metode SNI 2019. 
9. Tidak menghitung produktivitas tenaga kerja. 
 

1.5 Manfaat Penelitian  
 Penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain 
: 

1. Untuk Penulis : 
- Penulis bisa mengembangkan dan menerapkan tentang metode 

Building Information Modelling (BIM) 
- Penulis bisa mengoperasikan Software bantu Tekla Structure 
- Dapat merencankan biaya dan waktu menggunakan metode 

Building Information modelling (BIM). 
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2. Untuk Institusi : 
- Dapat memberikan wawasan dan refrensi kepada mahasiswa Teknik 

Sipil Untag tentang merencanakan biaya dan waktu menggunakan 
metode Buildinf Information Modelling (BIM). 

- Dapat dijadikan acuan untuk mahasiswa dalam menyusun tugas akhir 
menggunakan metode Building Information Modelling (BIM) 

- Dapat memberikan informasi mengenai konsep dari metode Building 
Information modelling (BIM). 

3. Untuk Instansi 
- Dapat dijadikan bahan refrensi sebagai pembaharuan dalam 
pengerjaan selanjutnya. 
- Dapat mampu mengembangkan metode BIM di dalam organisasi 
perusahaan. 

 

 


