
39 JURNAL REKAYASA SIPIL / Vol 2 No 1 - FEBRUARI 2014  ISSN 2337-7720 

 

STUDI APLIKATIF SPREAD SHEET PADA PERHITUNGAN (RAB) VERIFIKASI 

DALAM PERENCANAAN JALAN KMP. BARU – PA’KABUAN KABUPATEN 
NUNUKAN 

 

 

Khairul Ramadhan  (2120512041) 

 

 

ABSTRAK 

 

 Perhitungan RAB adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan harga satuan tiap meter persegi 

(m2) luas lantai, sedangkan perhitungan RAB berdasarkan harga teliti adalah perhitungan anggaran biaya 

bangunan atau proyek secara teliti dan cermat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan 

anggaran biaya. Perhitungan RAB berdasarkan harga teliti dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya perhitungan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan perhitungan berdasarkan AHSP(Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan) Bidang Pekerjaan Umum. RAB verifikasi adalah perhitungan ulang RAB 

berdasarkan penelitian dan penilaian ulang pembangunan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

kewajaran harga bangunan dibandingkan dengan kontrak dan spesifikasi yang sudah ditetapkan, 

sehingga dapat diketahui nilai kewajaran harga pelaksanaan pembangunan.Penelitian ini dilakukan pada 

Perencanaan Jalan Kmp. Baru – Pa’kabuan Kabupaten Nunukan. Data yang digunakan untuk perhitungan 

RAB Verifikasi ini terdiri dari: (1) Daftar Harga Upah & Bahan (dari Dinas Pekerjaan Umum  Kab. 

Nunukan) Tahun 2012, (2) Gambar Kerja (As Build Drawing), (3) Daftar Harga Satuan Pekerjaan dari 

Dinas Pekerjaan Umum, dan (4) AHSP Tahun 2012. Perubahan harga dalam suatu bahan di pengaruhi 

oleh harga BBM, jarak antara proyek dan tempat pembelian bahan-bahan.Hasil Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) menggunakan AHSP tahun 2012 adalah Rp 12,226,170,266.92.Pembuatan Time Schedule dan 

Kurva “S” dengan menggunakan Spread Sheet (lembar kerja elektronik) pada worksheet Microsoft Excel 

ialah menghitung lamanya waktu pekerjaan, membuat table yang sesuai dengan kebutuhan pada Time 

Schedule dan Kurva “S” berdasarkan lamanya waktu pekerjaan, menghitung bobot masing-masing item 

pekerjaan, membagi bobot pekerjaan dan membuat Kurva”S”Hasil rekapitulasi RAB Verifikasi ialah Rp 

12,226,170,266.92 sedangkan rekapitulasi RAB Perencanaan ialah Rp. 13,825,658,890.21 sehingga ada 

perbedaan sebesar Rp 1,599,488,623.29. Untuk penghitungan menggunakan spread sheet (lembar kerja 

elektronik pada worksheet microsoft excel adalah harus memperhatikan item  yang diperlukan dalam 

pembuatan lembar kerja elektronik dan disesuaikan dengan hasil kerja lapangan sebenarnya Untuk 

menghindari perbedaan perbandingan perhitungan RAB Perencanaan dan RAB Verifikasi yang terlalu 

besar maka dalam penghitungan volume pekerjaan harus lebih teliti sesuai dengan gambar dan data di 

lapangan. 

Kata Kunci :RAB, Perencanaan Jalan Kabupaten Nunukan 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang

  Perkembangan teknologi yang 

semakin pesat memiliki segi positif, salah 

satunya adalah meningkatkan efesiensi 

pekerjaan dengan adanya alat bantu yang 

bernama komputer, dimana komputer 

memiliki 2 bagian yaitu hardware dan 

software. Salah satu software yang paling 

familiar adalah microsoft office dimana 

didalamnya memuat beberapa pilihan 

software antara lain microsoft excel.       

  Perhitungan RAB dapat dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu: perhitungan RAB 

berdasarkan harga taksiran, dan 

perhitungan RAB berdasarkan harga teliti 

(Bachtiar Ibrahim, 2003). 

  Perhitungan RAB berdasarkan 

taksiran (kasar) adalah perhitungan yang 

dilakukan berdasarkan harga satuan tiap 

meter persegi (m2) luas lantai, sedangkan 
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perhitungan RAB berdasarkan harga teliti 

adalah perhitungan anggaran biaya 

bangunan atau proyek secara teliti dan 

cermat, sesuai dengan ketentuan dan 

syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. 

Perhitungan RAB berdasarkan harga teliti 

dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya perhitungan SNI (Standar 

Nasional Indonesia) dan perhitungan 

berdasarkan AHSP(Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan) Bidang Pekerjaan Umum. RAB 

verifikasi adalah perhitungan ulang RAB 

berdasarkan penelitian dan penilaian ulang 

pembangunan. Hal ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui kewajaran harga 

bangunan dibandingkan dengan kontrak 

dan spesifikasi yang sudah ditetapkan, 

sehingga dapat diketahui nilai kewajaran 

harga pelaksanaan pembangunan.       

  Masalah yang dibahas dalam Tugas 

Akhir ini adalah perhitungan rencana 

anggaran biaya dengan membandingkan 

RAB perencanaan dengan RAB verifikasi di 

lapangan. Sehingga akan didapatkan suatu 

kesimpulan dari kedua macam analisa 

tersebut. Adapun untuk mempercepat 

proses perhitungan RAB verifikasi pada 

Tugas Akhir ini menggunakan media olah 

data berbasis komputer berupa spread 

sheet (lembar kerja elektronik) Microsoft 

Excel. Dipilih Microsoft Excel sebagai media 

explorasi oleh data dalam perhitungan RAB 

Verifikasi karena Microsoft Excel telah 

dikenal oleh sebagian besar pengguna 

komputer. Perhitungan dengan 

menggunakan program Bantu Microsoft 

Excel ini akan menghasilkan sebuah 

program perhitungan RAB Verifikasi.  

Kabupaten Nunukan antara 117o 47’ 
” BT dan antara 04o 0” LU. Ruas jalan 

tersebut merupakan jalan penghubung 

antara Kampung Baru  dengan Pa’Kabuan. 

(DPU Bina Marga kab. Nunukan , 2013). 

Identifikasi Masalah 

  Dari uraian latar belakang, tujuan dan 

manfaat serta kondisi riil di lapangan dapat 

diperoleh identifikasi masalah secara 

umum sebagai berikut:   

1. Dalam penyusunan Rencana Anggaran 

Biaya ( RAB ) verifikasi menggunakan 

metode yang baru. 

2. Daftar Harga Bahan belum 

menyesuaikan dengan harga yang 

terbaru. 

3. Perhitungan RAB Perencanaan belum 

menggunakan analisa AHSP Tahun 2012 

Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, 

adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini yaitu : 

1. Apa yang mempengaruhi perubahan 

harga dalam daftar harga bahan? 

2. Berapa hasil dari perhitungan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) dengan 

menggunakan AHSP Tahun 2012? 

3. Bagaimana perbandingan perhitungan  

Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) di 

perencanaan dengan Rencana Anggaran 

Biaya ( RAB ) AHSP tahun 2012? 

Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah 

untuk mengetahui prosedur dan rumus 

dalam perhitungan RAB Verifikasi pada 

perencanaan jalan Kmp. Baru -Pa’kabuan 
Kabupaten serta untuk mengetahui 

perbedaan perhitungan RAB perencanaan 

dengan RAB verifikasi di lapangan. 

Sedangkan manfaat dari studi ini adalah 

untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam perhitungan Rencanan Anggaran 

Biaya ( RAB ) Jalan Kmp. Baru – Pa’kabuan 
Kabupaten Nunukan kepada Dinas Instansi 

terkait sebagai bahan acuan yang bisa 

dipertimbangkan. 

Lingkup Pembahasan 

   Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

lingkup pembahasan adalam Tugas Akhir 

ini adalah: 

1. Perhitungan volume pekerjaan pada 

verifikasi di lapangan berdasarkan 

gambar bestek 

2. Rekapitulasi Volume Pekerjaan 
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3. Aplikasi pada spreadsheet terfokus  

pada : 

 a. Perhitungan analisa harga satuan 

pekerjaan hasil verifikasi dengan 

menggunakan AHSP (Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan) tahun 2012 

 b. Rekapitulasi Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan 

 c. Perhitungan Rencana Anggaran 

Biaya hasil verifikasi dengan 

menggunakan  AHSP (Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan) tahun 2012 

 d. Perhitungan Bobot Pekerjaan 

 e. Rekapitulasi Rencana Anggaran 

Biaya 

4. Perbandingan perhitungan RAB 

verifikasi dengan RAB perencanaan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Umum 

Dalam UU Jalan Raya No. 13/1980 

bahwa Jalan adalah suatu sarana 

perhubungan darat dalam bentuk apapun 

meliputi segala bagian jalan termasuk 

bagian pelengkap dan perlengkapannya 

yang termasuk bagian lalu lintas.( Hendra 

Suryadharma dan Benidiktus, 1999,) 

Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

 Rencana Anggaran Biaya adalah 

perhitungan tentang banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan, upah, dan biaya-

biaya lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pembangunan sebuah proyek, 

sedangkan RAB Verifikasi adalah 

perhitungan RAB yang dilakukan setelah 

proyek selesai dikerjakan dengan cara 

melakukan survey dilapangan.  

   Ada banyak hal yang perlu 

diperhatikan ketika membuat RAB, selain 

biaya bahan dan upah yang sudah jelas 

masuk dalam perhitungan, kita juga harus 

memperhitungakan beberapa unsur 

penting yang sering terlupakan tapi bisa 

menyebabkan pembengkakan biaya yang 

tidak diinginkan, seperti ongkos angkut dan 

biaya operasional lainnya, hal tersebut 

tidak berlaku pada RAB Verifikasi karena 

perhitungan RAB Verifikasi didasarkan 

pada data fisik yang sudah ada hasil dari 

survey dan penelitian dilapangan.  

 Adapun fungsi RAB sendiri adalah 

untuk memberikan gambaran atau kutipan 

harga kepada owner, pelaksana bangunan 

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 

di dalamnya. Selain fungsi di atas RAB juga 

berfungsi untuk meningkatkan nilai (value) 

suatu produk konstruksi dengan 

mengurangi pemborosan (waste) yang 

terjadi dengan melakukan perhitungan 

yang cermat sehingga didapat konstruksi 

ramping (lean construction), dan membuat 

perencanaan dan perjadwalan (planning 

and scheduling), evaluasi, dan 

pengendalian yang tepat sehingga 

pelaksanaan pembangunan tidak terjadi 

perpanjangan waktu dan pengeluaran 

biaya-biaya yang tak diinginkan secara tak 

terkendali yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan pembengkakan anggaran.  

 Sedangkan untuk RAB Verifikasi 

berfungsi sebagai salah satu acuan pemilik 

bangunan (owner) untuk membayar 

pelaksana sehubungan dengan model 

kontrak bangun serah (build and transfer). 

 Dalam melakukan perhitungan RAB 

ada beberapa syarat yang perlu 

diperhatikan yang tertuang dalam 

beberapa metode diantaranya perhitungan 

berdasarkan SNI (Standar Nasional 

Indonesia)  dimana  ketentuan ini hanya 

dapat digunakan untuk pekerjaan padat 

karya, dan perhitungan berdasarkan AHSP 

(Analisa Harga Satuan Pekerjaan). 

 Jadi bisa disimpulkan bahwa secara 

umum perhitungan RAB menghitung 

volume pekerjaan, membuat daftar harga 

bahan dan satuan upah, membuat daftar 

analisa bahan dan upah dengan 

menggunakan sistem analisa yang sudah 

ada, membuat daftar RAB, dan membuat 

daftar rekapitulasi. Untuk selanjutnya 

dibuat Time Schedule dan Kurva-S dari data 

hasil perhitungan RAB. 

Spreadsheet 

  Spreadsheet adalah satu halaman 

besar berisi tabel dengan fungsi sebagai 

program aplikasi tabulasi dan pengolah 

data pada komputer. Spreadsheet biasanya 

digunakan untuk melakukan perhitungan 
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yang menggunakan tabel (tabulasi), 

dengan menggunakan fungsi standar 

berupa penjumlahan di suatu range dalam 

baris atau kolom tertentu, atau dengan 

fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-

rata, maksimal, minimal atau deviasi. 

Automasi pemrosesan dapat dilakukan 

dengan menggunakan macro, misalnya 

perhitungan bulanan.  

METODE PENELITIAN 

Data yang Diperlukan 

        Untuk kelancaran skripsi ini maka 

diperlukan beberapa data yang digunakan 

sebagai sarana untuk mencapai maksud 

dan tujuan penilitian. Data yang diperlukan 

yaitu (1) Daftar Harga Upah & Bahan (dari 

Dinas Pekerjaan Umum  Kab. Nunukan) 

Tahun 2012, (2) Gambar Kerja (As Build 

Drawing), (3) Daftar Harga Satuan 

Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum, dan 

(4) AHSP Tahun 2012. 

Membaca dan Memahami Gambar Bestek 

Membaca dan memahami gambar bestek 

merupakan sebuah tahapan awal dari 

kegiatan perhitungan RAB. 

Menghitung Volume Masing-Masing 

Pekerjaan 

Perhitungan volume verifikasi disesuaikan 

dengan masing-masing pekerjaan, dengan 

didasari pada data kenyataan di lapangan 

dan gambar kerja (as build drawing) 

sebagai pembanding. 

Membuat Daftar Volume Pekerjaan 

Daftar volume diperoleh dari hasil 

perhitungan volume pekerjaan yang telah 

dilakukan pada masing-masing item 

pekerjaan dengan cara perhitungan 

manual 

Membuat Daftar Harga Satuan Pekerjaan 

Daftar harga satuan pekerjaan merupakan 

perhitungan jumlah dari hasil perkalian 

antara koefesien masing-masing pekerjaan 

dengan harga upah atau bahan.Koefesien 

bahan dan upah telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan dalam acuan yang 

digunakan AHSP Tahun 2012. 

Membuat Daftar RAB 

RAB merupakan perhitungan jumlah harga 

untuk keseluruhan item pekerjaan. 

Didalam daftar RAB terdapat data berupa 

volume  pekerjaan, satuan pekerjaan, 

harga satuan, dan jumlah harga 

keseluruhan, serta jenis pekerjaan. 

Menghitung Prosentase Bobot Masing-

Masing Kelompok    Pekerjaan Yang Akan 

Dilaksanakan 

Yang dimaksud dengan Persentase Bobot 

Pekerjaan adalah besarnya persen 

pekerjaan siap, dibanding dengan 

pekerjaan siap seluruhnya. 

Membuat Daftar Rekapitulasi Harga 

 Daftar rekapitulasi harga dibuat 

sebagai rangkuman atas jumlah 

keseluruhan hasil perhitungan RAB 

Verifikasi 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 Hasil pada Skripsi ini merupakan hasil 

deskriptif yang menerangkan tentang 

prosedur maupun formula yang digunakan 

dalam perhitungan RAB Pelaksanaan dan 

pembuatan Time Schedule dengan 

menggunakan spread sheet. 

Membuat Satuan Upah Kerja, Daftar 

Harga Bahan, dan Peralatan 

 Daftar harga bahan dan satuan upah ini 

difungsikan sebagai patokan untuk 

menghitung rencana anggaran biaya. 

Dengan adanya daftar harga bahan dan 

satuan upah, akan mempermudah sistem 

hubungan antar sheet dalam perhitungan 

RAB Pelaksanaan dengan menggunakan 

microsoft excel.  

Adapun hasil dari pembuatan daftar serta 

Identifikasi harga bahan dan satuan upah 

dengan Microsoft excel dapat dilihat pada 

Tabel 4.1., 4.2., dan 4.3. Dalam gambar ini 

daftar harga bahan terdiri dari 4 kolom, 

satuan upah terdiri dari 4 kolom. 
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Tabel 1. Daftar dan Identifikasi Harga Upah Kab. 

Nunukan Tahun 2013 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan 

Tabel 2. Daftar Harga Bahan Kab. Nunukan 

Tahun 2013 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan 

Tabel 3. Daftar Harga Peralatan Kab. Nunukan 

Tahun 2013  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan 

Volume Masing-Masing Jenis Pekerjaan 

Volume suatu pekerjaan merupakan 

banyaknya jumlah pekerjaan dalam satu 

satuan. Volume juga sering disebut dengan 

kubikasi pekerjaan. Jadi volume (kubikasi) 

suatu pekerjaan, bukanlah volume isi 

sesungguhnya, melainkan jumlah volume 

bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. 

Misalkan, volume pembentukan badan 

jalan yang berada dalam m. 

Perhitungan volume tiap item 

pekerjaan tersebut menggunakan rumusan 

matematika yang berlaku. Dimana volume 

pekerjaan pondasi dihitung dengan 

mengalikan lebar dengan kedalaman dan 

panjang. 

a. Galian Tanah 

Panjang Saluran (P) =  10925 M 

 Lebar Saluran (l)        =    0,5 M 

Tinggi Saluran (h)      =    0,5 M 

       Jumlah Saluran (n)  =     2       Buah 

       Gambar 1. Detail saluran drainase 

       Sumber : Hasil Perhitungan 

Mencari Volume galian drainase : 

 V =  (Panjang x lebar x tinggi) x 2 

    =  (10925 x 0,5 x 0,5) x 2 

    =  2731,25 x 2 

    =  5462,5 M3 

b. Pembentukan Badan Jalan 

 Panjang Badan Jalan (P)  = 10925 M 

Lebar Badan Jalan (l)        = 3 M 

          Tinggi (h)                           = 0,75    M 

          Jumlah             = 2         Buah 

Gambar 2. Detail badan jalan 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Mencari Volume Badan Jalan : 

 V =  (Panjang x lebar x tinggi) 

    =  (10925 x 3 x 0,75) x 2 

        =  98325.00 M3 

 

c.  Telford 

       Panjang Jalan (P)=   10925 M 

       Lebar Jalan (l)      =    6 M 

       Tinggi (h)           = 0,25            M 

 

 Gambar 3. Detail telford 

     Sumber : Hasil Perhitungan 

Mencari Volume Telford : 

 V =  (Panjang x lebar x tinggi) 

     =  (10925 x 6 x 0,25) 

                   =  16387.50  M3 

Membuat Daftar Volume Pekerjaan 

Daftar volume/bobot pekerjaan 

merupakan daftar yang menerangkan 

tentang banyaknya volume kegiatan yang 

harus dilakukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan bangunan. Dalam hal ini daftar 

volume/bobot pekerjaan memiliki fungsi 

yang sama dengan daftar harga bahan dan 

satuan upah, yaitu sebagai acuan dasar 

dalam perhitungan yang akan dilakukan 

dengan menggunakan microsoft excel. 

Tabel 4. Rekapitulasi Volume 

   Sumber : Hasil Perhitungan 

 Membuat Daftar Harga Satuan Pekerjaan 

  Daftar harga satuan pekerjaan 

dibuat dengan memanfaatkan sheet daftar 

harga satuan bahan dan upah. 

Berdasarkan hasil harga satuan pekerjaan 

terdiri dari 6 kolom seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Sumber : Hasil Perhitungan  

Membuat Data Identifikasi Atas Hasil 

Keseluruhan Jumlah Harga Persatuan 

Untuk Tiap Item Pekerjaan 

        Hasil keseluruhan jumlah harga 

persatuan untuk tiap item pekerjaan 

direkap tersendiri Langkah untuk 

melakukan identifikasi pada hasil ini, sama 

dengan langkah identifikasi pada daftar 

harga bahan dan satuan upah serta daftar 

volume pekerjaan. 

Tabel 6. Rekapitulasi Daftar Harga Satuan 

Pekerjaan  

      Sumber : Hasil Perhitungan 

Membuat Daftar RAB 

        Daftar RAB dapat dibuat apabila harga 

satuan pekerjaan telah selesai 

dihitung.Perhitungan yang terdapat dalam 

daftar RAB merupakan perhitungan rinci 

tentang harga yang harus dibayar untuk 

untuk masing-masing pelaksanaan item 

pekerjaan sesuai dengan jumlah 

volumenya. 
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Tabel 7. Hasil Pembuatan Daftar dan 

Identifikasi Pada Volume Pekerjaan 

 
  Sumber : Hasil Perhitungan 

Membuat Daftar Rekapitulasi 

Tabel 8. Daftar Rekapitulasi RAB 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Perbandingan RAB Verifikasi dengan RAB 

Perencanaan 

Tabel 9. RAB Verifikasi dan RAB Perencanaan 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Beberapa penyebab dari perbedaan ini 

adalah: 

1. Perbedaan analisa yang digunakan, 

dimana peneliti menggunakan AHSP 

Tahun 2012 sedangkan analisa SNI 

(Standar Nasional Indonesia) 2006. 

2. Perbedan tingkat ketelitian pada 

perhitungan volume pekerjaan. 

3.   Perbedaan spesifikasi bahan yang 

digunakan pada saat perencaan dan 

pelaksanaan.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian maka, 

dari penelitian tentang studi aplikasi 

spread sheet pada perhitungan (RAB) 

verifikasi dalam Perencanaan Jalan Kmp. 

Baru -Pa’kabuan Kabupaten Nunukan 

dapat diambil kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

1. Perubahan harga dalam suatu bahan 

di pengaruhi oleh harga BBM, jarak 

antara proyek dan tempat pembelian 

bahan-bahan. 

2. Hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

menggunakan AHSP tahun 2012 

adalah Rp 6,290,651,520.13 

3. Hasil rekapitulasi RAB Verifikasi ialah 

Rp12,226,170,266.92 sedangkan 

rekapitulasi RAB Perencanaan ialah 

Rp. 13,825,658,890.21 sehingga ada 

perbedaan sebesar Rp 

1,599,488,623.29 

Saran 

1. Untuk penghitungan menggunakan 

spread sheet (lembar kerja 

elektronik pada worksheet 

microsoft excel adalah harus 

memperhatikan item  yang 

diperlukan dalam pembuatan 

lembar kerja elektronik dan 

disesuaikan dengan hasil kerja 

lapangan sebenarnya 

2. Untuk menghindari perbedaan 

perbandingan perhitungan RAB 

Perencanaan dan RAB Verifikasi 

yang terlalu besar maka dalam 

penghitungan volume pekerjaan 

harus lebih teliti sesuai dengan 

gambar dan data di lapangan.  
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