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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
Berikut ini adalah beberapa studi literatur yang diambil dari jurnal Maupun 

tugas akhir lalu yang mempunyai pembahasan mengenai penerapan metode Building 
information modelling (BIM) yang kemudian disimpulkan melalui tabel di bawah ini 
: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode variabel Hasil penelitian 

1 Ranti 
Ramadiaprani, 
(2012) 

Aplikasi Building 
Information 
Modelling (BIM) 
menggunakan 
software tekla 
structures 17 pada 
kontruksi gedung 
kuliah tiga lantai 
FAHUTAN IPB, 
Bogor 

 

- Building 
information 
modelling 
menggunakan 
tekla structure 
17 

- BIM 
- Tekla 
Structure 
- Building 
information 
modelling 

1. Telah dimodelkan struktur 
pondasi, balok, kolom, plat 
lantai, serta atap pada 
bangunan gedung kuliah tiga 
lantai Fahutan IPB secara 3D 
dan 4D. 
2. Telah menghasilkan 
informasi yang di 
presentasikan menggunakan 
Software Tekla Structures 17 
yaitu dimensi bangunan, 
volume material, dan output 
Schedule pelaksanaan proyek 

 

2 Melia 
Hergiana, 
(2016) 

Aplikasi Building 
Information 
Modelling dan 
analisis kinerja 
waktu pada 
pembangunan 
gedung Fakultas 
Ekonomi dan 
Manajemen IPB 
menggunakan 
Tekla Structures 

- Building 
information 
modelling 
menggunakan 
tekla structure 

- Analisis 
Kinerja waktu 
- Building 
information 
modelling 
- Tekla 
Structure 

1. Penerapan BIM melakukan 
pemodelan 3D dan 4D. 
pemodelan 3D dilakukan tanpa 
analisis pembebanan dan 
pemodelan 4D dilakukan 
dengan menambahkan jadwal 
pekerjaan yang terhubung 
dengan pemodelan 33D dan 
hasil penjadwalannya 
kemudian diekspor pada Tekla 
BIMSight. 
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No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil penelitian 

3 Faqih 
Nadiyah 
umam, 
(2018) 

Analisis 
kinerja waktu 
dan 
penerapan 
Building 
Information 
Modelling 
(BIM) pada 
proyek 
pembangunan 
Transmart 
Bogor 

Building 
Information 
Modelling 
(BIM) 

- Anlisis kinerja 
waktu 
- Building 
information 
modelling 
-Penerapan BIM 

1. Penerapan BIM dilakukan 
dengan melakukan pemodelan 3D 
dan 4D 
menggunakan program Tekla 
Structures 2017i. Pemodelan 3D 
dilakukan 
berdasarkan ABD tanpa analisis 
pembebanan dan dapat dilihat 
spesifikasinya 
pada Model Organizer. Pemodelan 
4D dilakukan dengan 
menambahkan 
jadwal pekerjaan yang terhubung 
dengan pemodelan 3D. 
2. Dari analisis kinerja waktu 
menggunakan kurva S didapatkan 
bahwa proyek 
ini mengalami keterlambatan 
dengan nilai deviasi tertinggi  pada 
bulan Februari 
sebesar -11,905% 

4 Farras 
Faridah Putri, 
(2019) 

Evaluasi 
Anggaran biaya 
struktur dan 
arsitektur 
menggunakan 
metode 
Building 
Information 
Modelling 
(BIM) 

Building 
information 
modelling (BIM) 

- RAB 
- Building 
Information 
modelling 
- Evaluasi 
anggaran biaya 

Dari analisis kinerja waktu 
menggunakan kurva S didapatkan 
bahwa proyek 
ini mengalami keterlambatan dengan 
nilai deviasi tertinggi pada bulan 
Februari 
sebesar -11,905% 
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Tabel 2.1 
Penelitian 
Terdahulu 

(lanjutan)No 

Peneliti Judul Metode Variabel Hasil penelitian 

5 

Erlina 
Yanuarini, 
2011 

Aplikasi Program 
bantu Tekla 
Structures 15 untuk 
perancangan gedung 
graha nusantara 
menggunakan 
system pracetak  

- Sistem 
pracetak 

- Tekla Structure 
-Perencangan gedung 
- Beton pracetak 

1. Program Tekla 
Structures 15 (crack 
version) yang digunakan
dalam Tugas Akhir 
belum bisa melakukan 
analisa struktur 
untuk mendapatkan gaya 
dalam, sehingga analisa 
struktur 
dilakukan dengan 
bantuan program ETABS 
v.9.6. 
2. Fasilitas Program 
Tekla sangat bermanfaat 
untuk digunakan 
dalam detailing struktur 
dan pembuatan report 
yang diperlukan 
3. eknologi Building 
Information Modelling 
yang dipakai Tekla 
Strukctures dapat 
menghasilkan berbagai 
gambar desain dan 
report dengan serba 
otomatis, lebih cepat, 
lebih teliti secara 
seketika dan selalu 
update dengan model 
yang telah dibuat 

Sumber : (Olahan Penulis, 2021) 

2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Buildig Information Modelling (BIM) 

Building Information Modelling (BIM) adalah alat seperangkat 
kebijakan, proses, dan teknologi yang saling berinteraksi yang dihasilkan 
metodologi untuk mengelola desain bangunan penting dan data proyek dalam 
format digital selama siklus hidup bangunan tersebut. Itu membuat ekplisit 
saling ketergantungan yang ada antara struktur, tata letak arsitektur dan layanan 
mekanik listrik dan hidrolik dengan menggabungkan organisasi proyek secara 
teknologi. 

Model informasi gedung yang di buat merupakan representasi digital 
dari karakter fisik dan fungsional fasilitas. Ini memberikan berbagi sumber 
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pengetahuan untuk informasi tentang fasilitas bagi klien atau pengguna untuk 
digunakan dan dipelihara selama siklus hidup proyek. 

BIM dapat dimulai dengan teknologi dan proses desain dibantu 
komputer (CAD) 3D parametric untuk merancang dan mempresentasikan 
fasilitas. Ini juga dapat menggabungkan dimensi 4D dan 5D dimana 4D 
mencakup dimensi waktu dan biaya berbasis waktu 5D. selain itu, terdapat 
pergeseran yang berbeda untuk mengembangkan BIM menajdi lingkungan 
tempat analisi teknik dan berbagai fungsi bisnis kontruksi lainnya digabungkan 
pada setiap tahap siklus hidup fasilitas bangunan termasuk penjadwalan, 
penetapan biaya, kualitas, aksebilitas, keselamatan, logistic, kejahatan, 
keberlanjutan, pemeliharaan, akuistik dan simukasi energi. Terlepas dari 
perkembangan hingga saat ini, BIM belum secara efektif diterjemahkan ke 
dalam operasi selama kontruksi, khususnya dalam kaitannya dengan 
pemantauan harian pekerjaan dan manajemen subkontraktor. (Salman Azhar, 
dkk) 

2.2.2 Pemodelan Dimensi (D) dalam BIM 

BIM merupakan sistem, manajemen, metode atau runutan pengerjaan suatu 
proyek yang di terapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek 
bangunan yang dikelola dan kemudian di proyeksikan ke dalam 3 dimensi. Di 
dalamnya melekat semua informasi bangunan tersebut, berfungsi sebagai sarana untuk 
membuat perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan 
bangunan tersebut beserta infrastrukturnya bagi semua pihak yang terkait di dalam 
proyek seperti konsultan, owner, dan kontraktor.  
  

  
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pihak – Pihak yang terkait pelaksanaan BIM 
(Sumber : Modul Perencaan Kontruksi dengan sistem Tekonologi BIM PUPR) 
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Konsep BIM membayang kontruksi virtual sebelum kontruksi fisik yang 
sebenarnya, untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, 
menyelesaikan masalah, dan menganilisis dampak potensial (Smith, Deke 2007). 

BIM berimplikasi memberi perubahan, mendorong pertukaran model 3D antara 
disiplin ilmu yang berbeda, sehingga proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat 
dan berpengaruh terhadap pelaksaan kontruksi (Eastman C., 2008) 

Dengan menggunakan BIM dapat di peroleh 3D, 4D, 5D, 6D dan bahkan 
sampai 7D. Dimana 3D berbasis obyek pemodelan parametric, 4D adalah urutan dan 
penjadwalan material, pekerjaan luasan area, waktu, dan lain lain, 5D termasuk 
estimasi biaya dan part-list, dan 6D mempertimbangkan dampak lingkungan termasuk 
analisis energi dan deteksi konflil, serta 7D untuk fasilitas manajamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2  Penjelasan dimensi dalam BIM 
(Sumber : Modul Perencaan Kontruksi dengan sistem Tekonologi BIM PUPR) 
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2.3 Pemodelan 
2.3.1 Pemodelam 3D 

Dalam pembahasan kali ini untuk penelitian dari model 3D dimana hasil 
gambar kerja yang berupa 2D di import ke software Tekla Strcutures. Dimana dengan 
menciptakan 3D model digital di dalamya berisi semua informasi bangunan tersebut, 
yang berfungsi sebagai sarana untuk membuat perencanaan, perancangan, 
pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan bangunan tersebut beserta 
infrastrukturnya bagi semua pihak terkait di dalam proyek.   

Model 3D (desain 3D) merupakan perwakilan dari lebar, panjang, dan tinggi 
suatu benda. Pemodelan 3D adalah prosedur pengembangan  model 3 dimensi 
menggunakan perangkat lunak khusus. Prosedur ini di lakukan sebagai proses untuk 
menciptakan sebuah model yang mewakili objek sebenarnya secara 3 dimensi.. 
Pemodelan 3D dapat memperlihatkan kondisi eksisting serta memvisualisasikan 
keluaran proyek kontruksi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.3 Pemodelan 3D menggunakan Tekla Structure  

      (Sumber :Olahan Penulis, 2021) 
Pada gambar 2.3  merupakan representasi BIM menggunakan tekla structure, 

dimana dengan pemodelan 3D kita dapat menampilkan visualisasi bangunan yang 
akan dikerjakan. Dan mempermudah dalam menyampaikan informasi dari bagian 
bagian bangunan yang akan dikerjakan. 
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2.3.2 Pemodelan 4D  
Model 4D pada BIM menghubungkan elemen 3D dengan timeline pengiriman 

proyek untuk memberikan sebuah simulasi virtual dari proyek di lingkungan 4D. 
model 4D dihasilkan dengan kemampuan memvisualisasikan urutan kontruksi, yaitu 
integrase fase kontruksi proyek dan urutan ke model 3 dimensi. Dapat mengandung 
berbagai tingkat rincian untuk di gunakan dalam berbagai fase kontruksi oleh pemiliki, 
subkontraktor, dan lainnya.  

Dengan menambahkan elemen waktu ke model BIM 3D sebagai dimensi ke-
4 menghasilkan simulasi visual dari pengurutan untuk proyek. Dengan ini membantu 
menyampaikan jadwal proyek dengan cara yang jelas, membawa jadwal ke kehidupan 
di luar jadwal kertas grafik Gantt yang panjang yang dapat sulit untuk di proses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Pemodelan 4D pada BIM menggunakan Tekla structure 

                                               (Sumber :Olahan Penulis, 2021) 
 
 Pada gambar 2.4 Merupakan tampilan schedulling yang dimana sudah 
terintegrasi dengan 3D sebelumnya. Nantinya disana akan memunculkan item 
pekerjaan, durasi pekerjaan, volume pekerjaan, dan tanggal dimulai pekerjaan dan 
akhir dari pengerjaan. 
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2.3.3 Pemodelan 5D 
Pada model BIM 5D menghubungkan data biaya dengan daftar kuantitas yang 

di hasilkan dari model 3D, sehingga memberikan estimasi biaya yang lebih akurat. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Hubungan BIM 3D sampai 5D 
(Sumber : Modul Perencaan Kontruksi dengan sistem Tekonologi BIM 

PUPR, 2021) 
Selain itu analisis yang cermat terhadap biaya dan pemanfaatan sumber daya 

dapat mengarah pada pemeriksaan biaya yang harus di tanggung tepat waktu dan 
margin laba (BIM 5D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.6 5D dalam BIM menggunakan Tekla Structure  
(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 
Dalam proyeksi 5D untuk menghitung kebutuhan total biaya  proyek di 

perlukan informasi bangunan mengenai Volume, dan material. Seperti yang terdapat 
pada gambar 2.6 merupakan informasi bangunan berupa volume, material dll. 
Kemudian setelah mendapatkan informasi bangunan dikalikan dengan hspk (Harga 
satuan pokok kegiatan) sesuai SNI yang berlaku pada daerah yang akan dilakukan 
untuk pembangunan. 
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2.4 Kelebihan dan kekurangan BIM 
2.4.1 Kelebihan BIM  
 BIM merupakan sebuah pembaharuan dalam dunia kontruksi dimana BIM 
dapat menyajikan secara detail mengenai informasi – informasi dalam tahapan 
pembanungan. Dimana informasi tersebut dapat di peroleh melalui dimensi – dimensi 
yang terdapat pada BIM mulai 3D Pemodelan hingga 7D Fabrikasi. BIM juga dapat 
mempersingkat waktu dalam tahapan perencanaan dimana semua stakeholder mampu 
bekerja bersama – sama secara terintegrasi satu sama lain. Dan BIM mampu 
memvisualisasikan bangunan dengan akurat sehingga mempermudah dalam 
mempresentasikan bangunan. Dengan mengandalkan kemajuan teknologi yang cukup 
pesat BIM mampu menjawab tantangan dalam dunia kontruksi melalui software – 
software yang ada. 
2.4.2 Kekurangan BIM 
 Dalam menerapakan konsep BIM yang dimana konsep BIM sendiri 
merupakan konsep baru dalam dunia kontruksi saat ini, sehingga dibutuhkan banyak 
sekali tenaga ahli yang mampu menerapkan konsep BIM ini. Dimana dalam 
penerapannya juga BIM menggunakan software – software yang sangat membutuhkan 
spek PC yang tinggi dan SDM yang mampu mengoperasikan software – software 
tersebut. 
2.5 Tekla Structures 

Tekla Structures pada awalnya di dirikan oleh perusahaan bernama Tekla 
Corporartion di Finlandia pada tahun 1966 dan memiliki kantor pusat di Espoo, 
Finlandia. Tekla Corporation memiliki beberapa macam Software. Antara lain Tekla 
Strcutures yang berfungsi untuk pekerjaan struktur, Tekla Xcity yang berfungsi untuk 
pekerjaan arsitektur, Tekla Xpipe berfungsi untuk pekerjaan perpipaan, Tekla Xpower 
untuk pekerjaan Elektrikal, Tekla Xsteel, dan Tekla Xstreet.  

Tekla Structures awalnya di kenal dengan Tekla Xsteel di pertengahan tahun 
1990 (Jiang Xinan, 2011). Tekla Strctures adalah Software pemodelan multi-material 
dan multi-proses yang dapat menentukan dan menganalisa       dalam suatu model 3D, 
serta dapat memperbaiki secara akurat semua pekerjaan struktur dan memiliki 
kemampuan mengoperasikan penjadwalan pekerjaan yang memberikan hasil 
manajamen suatu proyek yang efisien. Prinsip dasar Pemodelan Tekla Structures 
adalah dapat menggunakan model bangunan 3D untuk mendapatkan semua gambar 
proyek yang di perlukan, termasuk tampak, potongan, gambar presentasi, gambar 
detail kontruksi, perhitungan kuantitas, estimasi harga, dan kinerja waktu   (Hergunsel, 
2011). 

Tekla adalah aplikasi Building Information Modelling yang di kembangkan 
oleh Tekla Corporation untuk keperluan perhitungan dan rekayasa struktur termasuk 
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juga fitur – fitur komprehensif yang bisa di gunakan bagi para Detailier, fabricator, 
manufaktur, dan Constructor. (Khemlani, 2008). 

2.5.1 Keuntungan Tekla Structure 
Keuntungan menggunakan Tekla Structures Software ini dapat menganalisa 

permasalahan – permasalahan suatu pemodelan. Dapat memperbaiki secara akurat 
semua pekerjaan struktur. Semua perubahan secara otomatis update sewaktu – waktu 
dilakukan revisi. Software ini juga dapat membantu memudahkan pekerjaan di semua 
bidang yang teribat. Mulai dari struktur, arsitektur, MEP, hingga manajamen suatu 
proyek serta memungkinkan pra-fabrikasi dari berbagai komponen kontruks 
meminimalkan kesalahan (Roginski, 2011). 

 
2.5.2 Kekurangan Tekla Structure 

Kekurangan Tekla Structure diantaranya :  
1. Software yang susah dipelajari bagi para pemula yang belum pernah 

mempelajari software dari Trimble. 
2. Harga Software yang sangat mahal sehingga masih sedikit penyedia jasa 

kontruksi yang menggunakan Tekla Structure. Tetapi Trimble 
menyediakan software bagi para pelajar dengan durasi waktu yang singkat 

3. Dibutuhkan Hardware yang memadai untuk menggunakan Software ini. 
 

2.6 Pengenalan Software Tekla Structure  
 Dalam mengoperasikan software tekla structure ada beberapa menu yang 
harus di pahami terlebih dahulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.7 Menu utama Tekla Structure 
(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 

 Menu awal membuka Tekla muncul jendela Environment dan Configuration 
yang dimana Environment berfungsi untuk mengatur tentang domisili negara nantinya 
akan mengatur tentang ketentuan – ketentuan sesuai negara yang dipilih. Sedangkan 
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Configuration merupakan pilihan berupa pilihan kedudukan untuk mengoptimalkan 
dalam pengoperasian. 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.8 Pembuka Tekla Structure 
(Sumber : Penulis, 2021) 

 
 Dalam menu ini merupakan pilihan untuk memulai awal menggambar baik 
gambar yang sudah ada (Recent), semua gambar (All Models), hingga memulai 
operasi baru (New) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.9 Menu pada Tekla Structure 
(Sumber : Oalahan Penulis, 2021) 

 
Untuk menampilkan menu seperti pada gambar 2.9 klik garis 3 di sebelah kiri 

layar, dalam kotak menu mempunyai fungsinya masing – masing. Dan hanya  
digunakan sesuai kebutuhan para penggunanya. 

 
 

 
 Gambar 2.10 Toolbar Stell pada Tekla structure 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Pada Toolbar Stell yang terdapat pada gambar 2.10 berfungsi menentukan 
material yang akan digunakan dalam pemodelan, Toolbar tersebut merupakan Toolbar 
yang berfungsi memberi material baja dalam objek gambar. 
 
 
 

 
Gambar 2.11 Toolbar Concrete pada Tekla structure 

(Sumber : Oalahan Penulis, 2021) 
 

Sama seperti Toolbar Stell, Tollbar Concrete berfungsi memberi material 
beton pada objek gambar yang akan dilaksanakan. Mulai dari bentuk kolom hingga 
penulangan pada beton. 

 
 

 
Gambar 2.12 Toolbar Edit pada Tekla structure 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Pada Toolbar Edit, berfungsi untuk mengedit gambar seperti mengukur objek, 
memotong objek, hingga mengcopy dan memindahkan objek. 

 
 

 
Gambar 2.13 Toolbar View pada Tekla structure 

(Sumber : Oalahan Penulis, 2021) 
 

Pada Toolbar View, memberikan tampilan pada gambar baik dari 2D hingga 
3D, menampilkan jendela objek 2D dan 3D secara bersamaan, membuat area gambar 
dll. 

 
 
 

Gambar 2.14 Toolbar Drawing and report pada Tekla structure 
(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Drawing and report merupakan Toolbar yang berfungsi untuk membuat 
laporan pada gambar. 

 
 

 
Gambar 2.15 Toolbar Manage pada Tekla structure 

(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Toolbar manage merupakan Toolbar yang berfungsi untuk membuat jadwal 
pada sebuah proyek dan menyusun jadwal sesuai urutan – urutan yang sesuai. Dalam 
BIM merupakan dimensi 4D. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.16 Grid pada Tekla Structure 
(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Grid berfungsi untuk memudahkan dalam pemodelan 3D dari as ke as. 
Sehingga gambar yang diinginkan dapat sesuai ukuran. Grid gambar dapat diatur 
sesuai kebutuhan dalam pemodelan. 

 
2.7 Pemodelan menggunakan Tekla Structure 
1. Menu awal  
  
 

 
 
 

Gambar 2.17 Menu Awal  
(Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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 Untuk memulai gambar baru pilih menu New pada jendela awal. 
2. kemudian mengatur satuan pada gambar yang diinginkan di menu settings. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gambar 2.18 Menu Settings  
         (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

 Setelah pada menu settings kemudian Options.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Gambar 2.19 Options  

           (Sumber : Oalahan Penulis, 2021) 
 

Setelah muncul jendela perintah pada gambar 2.17 kemudian pilih Units and 
decimals. Kemudian ganti pada kolom modeling, catalogs, dan analysis result sesuai 
kebutuhan. Lalu apply dan OK. 
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3. Mengatur Grid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gambar 2.20Layout 
                     (Sumber : Oalahan Penulis, 2021) 

 
Untuk mengatur grid sesuai ukuran yang diinginkan klik 2x pada grid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 2.21 Atur Grid 
      (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Untuk mengatur ukuran Grid, panjang, Lebar, Tinggi dan label di kolom 
sebelah kanan yang telah di tandai4. Pemodelan  
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Dalam pemodelan menentukan terlebih dahulu material yang akan digunakan. Pada 
penulisan kali ini menggunakan material beton. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.22 Toolbar material Beton pada Tekla Structure 

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 
 

Pemilihan material beton seperti pada gambar 2.20, untuk menggambar Kolom, Balok, 
dan material beton lainnya. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.23 menu kolom pada Ribbon  
    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 2.24 Menggambar Kolom  
     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Setelah memilih material kolom beton seperti pada gambar 2.21, kemudian 
objek material kolom dimasukkan ke dalam grid yang sudah di atur seperti yang 
terdapat pada gambar 2.22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.25 Tampilan 3D pada Tekla  
    (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

 Untuk merubah tampilan 2D seperti pada gambar 2.22 menjadi tampilan 
3D seperti pada gambar 2.23 tekan tombol Ctrl+P. Lalu untuk mengubah dimensi 
kolom dan tinggi kolom, blok terlebih dahulu kemudian terdapat gambar kubus. Lalu 
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tekan kemudian muncul kolom edit seperti pada gambar 2.23. lalu sesuaikan dimensi  
sesuai kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.26 Menu Balok pada Tekla   

     (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
 

Sama halnya dengan memilih kolom, memilih material balok beton seperti 
pada gambar 2.24. untuk menggambar balok menarik balok dari AS ke AS bangunan 
pada kolom seperti pada gambar 2.25 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.27 Menggambar Balok   

      (Sumber : Olahan Penulis, 2021) 
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Gambar 2.28 Edit Balok 

(Sumber: Olahan Penulis, 2021) 
 

 Untuk mengedit dimensi balok, sama halnya seperti mengedit dimensi kolom. 
Terdapat kolom Edit seperti gambar 2.26. 
2.8 Scheduling dan Rencana Anggaran Biaya 
 Setelah pemodelan yang dilakukan telah selesai 3D, kemudian dilanjutkan 
untuk melanjutkan penjadwalan 4D dan perhitungan estimasi biaya 5D. 

1. Penjadwalan/ Schedulling. 

 
Gambar 2.29 Pemodelan 3D 

(Sumber: Olahan Penulis, 2021) 
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 Setelah selesai dilakukan pemodelan seperti gambar 2.27, kemudian pilih 
Tollbar manage yang terdapat pada gambar 2.28. Tollbar manage digunakan untuk 
penjadwalan sesuai gambar yang telah jadi 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Gambar 2.30 Menu manage 

(Sumber: Olahan Penulis, 2021) 
 

Kemudian pilih menu Task untuk menampilkan setiap urutan penjadwalan 
dalam gambar yang telah dilaksanakan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.31 Menu Manage, task 
(Sumber: Olahan Penulis, 2021) 
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 Setelah memilih menu Tasks seperti gambar 2.28 kemudian muncul 
Squencing (Urutan) seperti pada 2.31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.32 Kolom task manager 

(Sumber: Olahan Penulis, 2021) 
2. Estimasi Biaya 

Kemudian untuk pemodelan 5D pada BIM melalui Software Tekla 
Structure yaitu melihat volume setiap elemen struktur yang telah dimodelkan 
dalam 3D. kemudian Volume tersebut dikalikan dengan HSPK (Harga Satuan 
Pokok Kegiatan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.33 Mencari Volume 
(Sumber: Olahan Penulis, 2021)    
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Untuk langkah pertama, blok elemen bangunan yang ingin diketahui lalu klik kanan 
lalu keluar menu seperti pada gambar 2.31. kemudian pilih Inquire Lalu Part.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.34 Data Informasi elemen bangunan  
              (Sumber: Olahan Penulis, 2021) 

Setelah keluar menu yang terdapat pada gambar 2.32 kemudian cari informasi 
mengenai volume elemen bangunan yang dikehendaki. Kemudian dikalikan dengan 
harga HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan). 
 
2.9 Penjadwalan (Schedulling) 
 Menurut Widisanti & Lenggogeni (2013) penjadwalan proyek kontruksi 
merupakan alat untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan dalam 
menyelesaikannya. Di samping itu, penjadwalan juga sebagai alat untuk menentukan 
kapan mulai dan selesainya kegiatan – kegiatan tersebut. 
 Perencanaan penjadwalan pada suatu proyek kontruksi, secara umum terdiri 
dari perencanaan waktu, tenaga kerja, peralatan, material, dan keuangan. Ketetapan 
penjadwalan dalam pelaksanaan proyek sangat berpengaruh pada terhindarnya banyak 
kerugian, misalnya pembengkakan biaya kontruksi, keterlambatan penyerahan 
proyek, dan perselisihan atau klaim (Agung Hardianto, 2015). 
 
2.10 Kurva S 
 Menurut Baskara dan Noer (2012), Kurva S atau S Curve adalah salah satu 
metode perencanaan dan kendali waktu pelaksanaan proyek dalam perencanaan dan 
monitoring jadwal pelaksanaan di proyek. Kurva S merupakan bentuk grafik 
hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi progres 
pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. 
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 Fungsi Kurva S dalam manajemen waktu adalah menentukan waktu 
pendatanganan material, alat dan pekerja yang akan dipakai untuk pekerjaan tertentu. 
Kurva S akan menunjukan presentase pekerjaan yang harus dicapai pada waktu 
tertentu. Bobot tiap pekerjaan ditentukan dengan menghitung volume pekerjaan kurva 
S dapat menunjukan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot 
pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan 
proyek. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan 
koreksi dalam proses kontruksi (Langi et al, 2012). 
 
2.11 Volume Pekerjaan 
 Volume pekerjaan adalah untuk mengetahui besaran volume atau besaran 
kebutuhan dalam setiap elemen bangunan yang dikerjakan. Perhitungan volume 
berfungsi untuk mengetahui besaran harga untuk setiap kebutuhan elemen – elemen 
bangunan sehingga dapat tersusunnya RAB. Untuk mengetahui besaran volume 
estimator harus dapat memahami gambar kerja. 
 
2.12 Rencana Anggaran Biaya  
 Rencana anggaran biaya atau RAB adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan 
baik upah atau bahan material dalam sebuah proyek kontruksi. Daftar RAB berisi 
Volume, harga satuan, serta total harga dari berbagai macam jenis bahan material dan 
upah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dalam 
menyusun RAB suatu bangunan, terlebih dahulu perlu diketahui untuk apa anggaran 
biaya tersebut dibuat. Hal ini akan berpengaruh pada terhadap cara/system 
penyusunan dan hasil yang diharapkan. Juga factor waktu anggaran itu dibutuhkan, 
ikut menentukan bagaimana cara penyusunan anggaran biaya tersebut. (Juansyah dkk, 
2017) Secara garis besar ada 2 jenis anggaran biaya yaitu : 

1. Anggaran biaya raba/perkiraan (Cost Estimate0 
2. Anggaran biaya pasti/definitive. 

 Komponen penyusunan RAB adalah :  
a. Kebutuhan Material  
b. Kebutuhan tenaga kerja 
c. Biaya peralatan 
d. Daftar volume tiap jenis pekerjaan  
e. Gambar bestek 
f. Daftar analisis  

Biaya atau anggaran proyek adalah jumlah dari masing – masing hasil 
perkiraan 
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Volume dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum perhitungan 
RAB dapat disimpulkan sebagai berikut : 

RAB = ∑(Volume x Harga Satuan Pekerjaan)......................(2.1) 
 

2.13 Manfaat Rencana Anggaran Biaya 
 Menurut Mulyadi, (2001). Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang 
dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 
ukuran yang lain yang mencakup dalam jangka waktu satu tahun. Manfaat anggaran 
adalah peranann anggaran dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu 
manajamen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga 
sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang di tetapkan  
 Menurut marconi dan siegel (1983) dalam hehanusa (2003) manfaat 
anggaran adalah : 

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran 
mewakili kesepakatan negosiasi diantara partisipan yang dominan dalam 
suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa mendatang. 

2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang 
dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue Print aktivitas perushaan. 

3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan 
departemen (Devisi) yang satu dengan yang lain dalam organisasi manajemen 
puncak. 

4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya 
dibandingkan dengan standart yang telah ditetapkan. 

5. Anggran sebagai pengendali yang mengarah pada manajemen untuk 
menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini mengarahkan 
manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus di ambil. 

6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk 
bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dengan kondisi kesesuaian 
tujuan perusahaan dan karyawan. 
 

2.14 Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 
 Harga satuan pokok kegiatan (HSPK) merupakan komponen kegiatan 
fisik/non fisik melalui analisi yang di standartkan untuk setiap jenis komponen 
kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan dasar sebagai elemen 
penyusunnya. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan ini disusun berdasarkan 
pada hasil penelitian analisis biaya kontruksi di pusat litbang permukiman 1988 – 
1991. 
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 Prinsip dasar perhitungan harga satuan pekerjaan dengan metode SNI hampir 
semua sama dengan perhitungan dengan metode BOW yaitu besarnya nilai koefisien 
bahan dan upah tenaga kerja. Dalam pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus 
didasarkan pada gambar teknis dan rencana kerja serta syarat –syarat yang berlaku 
(RKS). Perhitungan indeks bahan telah di tambahkan toleransi sebesar 15% - 20% 
dimana didalamnya termasuk angka susutm yang besarnya tergantung dari jenis bahan 
dan komposisi. 
 
2.15 Beton 
 Menurut Ervianto (2006), Beton Konvensional adalah merupakan komponen 
struktur yang paling utama dalam sebuah bangunan. Suatu struktur kolom dirancang 
untuk bisa menahan beban aksial tekan. Beton konvensional dalam pembuatannya 
direncanakan terlebih dahulu, semua pekerjaan pembetonan dirancang secara manual 
dengan merangkai tulangan pada bangunan yang dibuat. Pembentonan memerlukan 
biaya eksisting dan biaya upah kerja yang cukup banyak. 
 Adapun keunggulan beton konvensional yaitu: 

1. Mudan dan umum pengerjaannya 
2. Mudah dibentuk dalam berbagai penampang 
3. Perhitungan relatif mudah dan umum 
4. Sambungan balok, kolom, dan plat lantai bersifat monolit. 
Beberapa kelemahan beton konvensional antara lain : 
1. Diperlukan tenaga kerja cukup banyak (relatif mahal) 
2. Pemakaian bekesting relatif lebih banyak 
3. Pekerjaan dalam pembangunan lebih lama karena pekerjaannya 

berurutan saling tergantung dengan pekerjaan lainnya. 
4. Terpengaruh oleh cuaca, apabila hujan maka pekerjaan beton tidak 

bisa dilakukan. 
 

2.16 Besi beton sebagai material  
 Besi beton adalah besi yang digunakan untuk penulangan kontruksi beton 
atau lebih populer disebut sebagai beton betulang. Besi beton tulangan pada dasarnya 
terdiri dari dua bentuk yaitu besi beton polos atau Plain bar  dan besi beton ulir atau 
Deformd bar. Besi beton polos memiliki penampang bundar dengan permukaan licin 
atau tidak bersirip sedangkan besi beton ulir bentuk permukaannya berupa sirip 
melintang atau rusuk memanjang dengan pola tertentu (Permata, 2015). 
 Beton bertulang mengandung batang tulangan dan direncanakan 
berdasarkan asumsi bahwa bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya – gaya. 
Beton bertulang bersifat unik dimana dua jenis bahan yaitu besi tulangan dan beton 
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dipakai secara bersamaan (Permata, 2015). Kebutuhan besi beton dapar dihitung 
dengan rumus sebagai berikut (Civeng, 2016) : 
Volume besi = (1/4 x π x D2) x P x BJ.................................(2.2) 
Dimana : 
D = Diameter besi beton 
P = Panjang besi Beton 
BJ = Berat besi beton (7.850 kg/m3) 
 
2.17 Struktur Bawah 
  Struktur bawah adalah seluruh bagian struktur bangunan gedung atau 
bangunan yang berada dibawah permukaan tanah, dapat berupa besmen dan/ system 
pondasi. Struktur bawah meliputi Pondasi, Pile Cap, Sloof (Pamungkas dan Harianti, 
Pondasi tahan gempa 2013) 
 
2.17.1 Pondasi  
  Pondasi merupakan struktur bagian bawah dari suatu kontruksi (gedung, 
jembatan, jalan raya, terowongan, dinding penahan, menara, tanggul, dll). Yang 
berfungsi menyalurkan beban vertical dan horizontal di atasnya (Kolom, balok, plat) 
ke tanah. Pamungkas dan Harianti, Pondasi tahan gempa 2013) 
  Jenis – jenis pondasi dapar dibedakan menjadi 3 yaitu berdasarkan bahan yang 
di pakai, berdasarkan bentuk dan kedalaman, dan berdasarkan beban yang dipikul. 
Adapun macam – macam pondasi dari setiap jenis – jenisnya  

1. Berdasarkan Bahan yang dipakai 
a. Pondasi Batu – bata 
b. Pondasi batu kali / karang 
c. Pondasi Beton 

2. Berdasarkan bentuk dan kedalaman 
a. Pondasi dalam 
b. Pondasi dangkal 

3. Berdasarkan beban yang dipikul 
a. Pondasi : menanggung beban vertical 
b. Turap : menananggung beban horizontal 
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2.17.2 Pondasi dangkal 
 Pondasi dangkal biasanya di buat dengan permukaan tanah, umumnya 
kedalaman pondasi didirikan kurang 1/3 dari lebar pondasi sampai dengan 
kedalaman kurang dari 3m. kedalama pondasi dangkal ini bukan aturan yang baku, 
tetapi merupakan sebagai pedoman. (https://www.adhyaksapersada.co.id/jenis-
jenis-pondasi-bangunan/). 

1. Pondasi Batu Kali 
Pondasi batu kali biasanya hanya dipakai untuk kontruksi yang tidak 

berat, seperti pagar, rumah tinggal sederhana yang tidak bertingkat. Pondasi 
batu kali biasanya ditempatkan menerus untuk pondasi dinding. Seluruh 
beban atap / beban bangunan umumnya dipikul oleh kolom dan dinding, 
diteruskan ke tanah melalui pondasi menerus sepanjang dinding bangunan. 

 Pondasi batu kali hanya mempertimbangkan berat beban yang bekerja tanpa 
mempertimbangkan berat beban yang bekerja tanpa mempertimbangkan beban 
momen yang terjadi, yang oleh karena itu kurang tepat apabila dipakai pada 
kontruksi bangunan yang berat/ bertingkat tinggi. (Pamungkas dan Harianti, Pondasi 
tahan gempa 2013) 

 

          Gambar 2.35 Pondasi Batu Kali   
(Sumber : https://medium.com/@putrabaytgb/inilah-cara-menghitung-volume-

pondasi-batu-kali-67a9644a75a4, di akses pada 24 Februari 2021) 
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2. Pondasi Tapak Beton Bertulang 
 Pondasi tapak beton bertulang digunakan pada bangunan bertingkat 
yang jumlahnya tingkatnya tidak terlalu banyak. Daya dukung tanah juga 
tidak terlalu jelek. (Pamungkas dan Harianti, Pondasi tahan gempa 2013) 

Langkah – langkah perhitungan pondasi telapak dari beton bertulang :  

1. Menentukan ukuran pondasi 
2. kontrol geser  
3. menentukan pembesian 
4. menentukan besaran penurunan 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.36 Pondasi Tapak 
(Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com/2012/11/pondasi-tapak-biasa-disebut-

juga.html,, di akses pada 24 Februari 2021) 

 

2.17.3 Pondasi Dalam  
 Pondasi dalam adalah pondasi yang didirikan permukaan tanah dengan 
kedalaman tertentu dimana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban 
struktural dan kondisi permukaan tanah. Pondasi dalam biasanya dipasang pada 
kedalaman lebih dari 3m dibawah elevasi permukaan tanah. Adapun jenis – jenis 
pondasi dalam antara lain : 

 
1. Pondasi Tiang Pancang 

 Pondasi tiang pancang digunakan untuk mendukung bangunan bila 
lapisan tanah keras terletak sangat dalam. Pondasi ini kerap kali digunakan 
untuk mendukung bangunan yang mempunyai bobot total bangunan yang 
cukup besar. (Arif Arbi, 2017).  
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Gambar 2.37 Pondasi Tiang Pancang 
(Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/96771/kelebihan-dan-kekurangan-

pondasi-tiang-pancang, diakses pada Februari 2021)  

2.17.4 Pile Cap 
  Pile cap berfungsi untuk mengikat tiang – tiang menjadi satu kesatuan dan 
memindahkan beban kolom kepada tiang. Pile cap biasanya terbuat daru beton 
bertulang.(Pamungkas dan Harianti, Pondasi tahan gempa 2013) 

 Perencanaan pile cap dilakukan dengan anggapan sebagai berikut : 
1. Pile cap sangat kaku 
2. Ujung atas tiang menggantung pada pile cap. Karena tidak ada momen lentur 

yang diakibatkan oleh pile cap ke tiang 
3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastis. Karena itu distribusi tegangan 

dengan deformasi membentuk bidang rata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.38 Ilustrasi Pile Cap 
(Sumber : https://www.researchgate.net/figure/Pile-cap-as-a-transfer-

slab_fig2_320840328, di akses Februari 2021) 
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2.17.5 Sloof 

 Sloof merupakan elemen struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat antara 
pondasi sehingga diharapkan bila terjadi penurunan pondasi, penurunan itu dapat 
tertahan atau akan terjadi secara bersamaan. (Pamungkas dan Harianti, Pondasi tahan 
gempa 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39 Ilustrasi Sloof 
(Sumber : https://watukarungblog.wordpress.com/2020/07/06/pengertian-sloof/, di 

akses Februari 2020) 

2.18 Perencanaan Struktur atas  
 Struktur atas bangunan merupakan sistem struktur yang terdiri dari balok, 
kolom, dan plat lantai. Struktur atas juga berdiri di atas permukaan tanah. Dimana 
nantinya beban – beban struktur atas disalurkan menuju pondasi. 

2.18.1 Kolom  
 Menurut SNI 2847-2013 pasal 2.2, kolom adalah komponen struktur dengan 
rasio tinggi terhadap dimensi lateral terkecil melampaui 3 yang digunakan terutama 
untuk menumpu beban tekan aksial. Untuk komponen struktur dengan perubahan 
dimensi lateral, dimensi lateral terkecil adalah rata-rata dimensi atas dan bawah sisi 
yang lebih kecil. 
 Kolom adalah batang tekan vertical dari rangka struktur yang memikul dari 
balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan 
penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi 
kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (Collapse) lantai yang bersangkutan dan 
juga runtuh total (Total Collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). 
 Menurut SNI 2847-2013 pasal 8.10.1, kolom harus dirancang untuk menahan 
beban gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai atau atap dan momen 
maksimum dari beban terfaktor pada suatu bentang lantai atau atap bersebelahan yang 
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ditinjau. Kondisi pembebanan yang memberikan rasio momen maksimum terhadap 
beban aksial harus juga ditinjau. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.40 Ilustrasi Kolom 
    (Sumber : 3D Warehouse) 

2.18.2 Balok 
 Balok adalah komponen struktur yang bertugas meneruskan beban yang 
disangga sendiri maupun dari plat kepada kolom penyangga. Balok menhan gaya –
gaya yang bekerja dalam arah transversal terhadap sumbunya yang mengakibatkan 
terjadinya lenturan (Dipohusodo, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.41  Ilustrasi Balok 
(Sumber https://www.besibeton.net/news/struktur-pondasi-untuk-konstruksi-bangunan-

bertingkat/) 
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2.18.3 Plat 
 Menurut Nawy (1998) pelat merupakan elemen horizontal utama yang 
menyalurkan beban hidup maupun beban mati ke rangka pendukung vertical dari suatu 
system struktur. Di dalam kontrokusi beton bertulang, plat digunakan untuk 
mendapatkan permukaan datar. Sebuah plat beton bertulang merupakan sebuah bidang 
datar yang lebar, yang mempunyai arah horizontal dengan permukaan atas dan 
bawahnya sejajar atau mendekati sejajar. (Trisakti Shandy, 2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.42  Ilustrasi Plat Lantai 

(Sumber:https://karyaguru.com/2015/11/05/media-belajar-pembesian-
struktur-beton-bangunan/pemb`esian-plat-lantai-atas/)


