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ABSTRAK 

Pembangunan Hotel Cordela Yogyakarta berada di Jl. Bhayangkara No. 35 RT 58 

RW 12 Yogyakarta. Struktur gedung Hotel Cordela Yogyakarta terdiri dari struktur 

bawah dan struktur atas. Proyek pembangunan Hotel Cordela yang memiliki 8 lantai ini 

telah didirikan di atas lahan seluas 1097 m2  dengan luas bangunan 4792 m2. Proses 

pembangunan pada suatu proyek dibuat berdasarkan sebuah perencanaan. Perencanaan 

yang dimaksud agar kegiatan proyek konstruksi dapat terlaksana secara baik dan tepat 

waktu. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu proses utama dalam 

suatu proyek karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan 

dan kerangka estimasi yang akan dikeluarkan.  

Hal yang penting dalam pemilihan metode estimasi biaya haruslah akurat, mudah 

dan tidak mahal dalam penggunaannya. Dalam RAB, perhitungan analisa harga satuan 

di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan yaitu mulai dari menggunakan 

analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) hingga diperbaharui dengan 

dikeluarkannya analisa harga satuan dalam SNI (Standar Nasional Indonesia). Namun 

dalam pelaksanaanya, kontraktor sebagai salah satu pelaku konstruksi memiliki cara 

tersendiri dalam perhitungan estimasi biaya untuk dasar melakukan penawaran untuk 

mendapatkan proyek tesebut. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya 

perbandingan perhitungan estimasi anggaran biaya  berdasarkan harga satuan pekerjaan 

antara metode BOW, SNI dan Kontraktor sehingga didapatkan mana harga yang paling 

ekonomis dari ketiga metode tersebut. 

Proses perhitungan estimasi anggaran biaya struktur atas pada proyek 

pembangunan Hotel Cordela Yogyakarta dengan menggunakan beberapa metode 

tersebut didapatkan hasil perhitungan dengan metode BOW didapatkan hasil sebesar Rp 

9.789.971.988,24, sedangkan hasil estimasi anggaran biaya dengan metode SNI 

didapatkan hasil sebesar Rp 7.740.206.930,67,serta hasil estimasi anggaran biaya 

dengan metode Kontraktor didapatkan hasil sebesar Rp 5.762.814.889,33. Sehingga 

diperoleh perbandingan estimasi anggaran biaya antara metode BOW dan SNI yakni 

metode BOW lebih mahal 20,94 % dari metode SNI, sedangkan antara metode SNI dan 

Kontraktor yakni metode SNI lebih mahal sebesar 25,55 % dari metode Kontraktor. 

Berdasarkan perhitungan estimasi anggaran biaya ketiga metode, hasil estimasi dengan 

metode Kontraktor merupakan yang paling ekonomis. 
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