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ABSTRAK 
 
Yulia Rahmayanti (01629180034) 
 
PERAN QUANTITY SURVEYOR UNTUK MENGURANGI RISIKO COST 
OVERRUN PADA PROYEK BANGUNAN GEDUNG TINGGI DI DKI 
JAKARTA 
Tesis, Fakultas Sains dan Teknologi (2020) 
 
(xv+107 halaman; 5 gambar; 41 tabel; 16 lampiran) 
  
Pada proyek bangunan gedung tinggi risiko cost overrun kerap ditemukan. 
Quantity surveyor merupakan bagian dari sebuah tim manajemen proyek yang 
memegang peran sebagai pengendali biaya. Untuk dapat mengendalikan risiko 
tersebut faktor yang dapat menyebabkan risiko cost overrun harus diidentifikasi. 
Setelah itu dilakukan identifikasi peran dari quantity surveyor dalam sebuah 
proyek bangunan gedung, untuk kemudian dapat diketahui dari sekian peran dari 
quantity surveyor, peran apa saja yang dapat mengurangi terjadinya risiko cost 
overrun. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dan kuantitatif (Probablility and Impact Matrix untuk penetapan nilai risiko faktor 
cost overrun dan juga metode Delphi untuk menetapkan peran quantity surveyor, 
eksploratory untuk rekomendasi) dengan menggunakan tiga tahap kuisioner untuk 
penetapan faktor cost overrun dan dua tahap kuisioner untuk penetapan peran 
quantity surveyor serta satu proses wawancara untuk rekomendasi. Proses 
penelitian yang dilakukan dimulai dari identifikasi isu permasalahan, identifikasi 
permasalahan penelitian, mengkaji berbagai pustaka dan hasil penelitian yang 
relevan, pengumpulan data, analisis data, pembahasan hasil penelitian, 
kesimpulan dan saran.  Hasil dari penelitian ini teridentifikasinya 35 peran dari 
quantity surveyor, dan 194 faktor yang penyebab risiko cost overrun dengan 
faktor bernilai risiko tinggi efek tahap pra konstruksi yaitu menggunakan teknik 
estimasi yang salah, korupsi, terjadinya perubahan desain oleh pemilik, 
ketidaktepatan estimasi biaya, pengendalian keuangan yang tidak baik, sedangkan 
efek tahap konstruksi yaitu terjadi perubahan desain oleh pemilik, tingginya 
frekuensi perubahan pelaksanaan, kontrol kualitas buruk, korupsi, pengendalian 
keuangan yang buruk di lapangan. Dan peran quantity surveyor untuk mengurangi 
risiko cost overrun antara lain memberikan patokan biaya-biaya konstruksi, 
menyiapkan persyaratan administrasi, Membuat daftar uraian pekerjaan (Bill of 
Quantity) sesuai lingkup lelang, membuat perencanaan biaya pada tiap tahapan 
desain, memeriksa tagihan dan klaim-klaim tambah kurang, memberi masukan 
sesuai kontrak jika terjadi perselisihan, dokumentasi instruksi lapangan, audit 
kontrak, pembayaran berkala. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa peran 
quantity surveyor memiliki porsi yang sama baik pada tahap perencanaan 
maupun tahap pelaksanaan untuk dapat mengurangi risiko cost overrun.  

Kata kunci: Manajemen risiko, cost overrun, quantity surveyor  

Referensi : 55 (2011 – 2020) 
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ABSTRACT 
 
Yulia Rahmayanti (01629180034) 

 
THE ROLE OF QUANTITY SURVEYOR TO REDUCE RISK COST 
OVERRUN IN HIGH BUILDING PROJECTS IN DKI JAKARTA 
Thesis, Faculty of Science and Technology (2020) 
 
(xv + 107 pages; 5 pictures; 41 tables; 16 attachments) 
  
In high-cost building projects, the risk of cost overrun is often found. Quantity 
surveyors are part of a project management team that holds the role of cost 
controller. To be able to control these risks factors that can cause cost overrun 
risks must be identified. After that, identify the role of the quantity surveyor in a 
building project, then it can be known from the roles of the quantity surveyor, 
what roles can reduce the risk of cost overrun. The research method used in this 
study is qualitative and quantitative (Probability and Impact Matrix for 
determining the risk value of cost overrun factors and also the Delphi method for 
determining the role of quantity surveyors, exploratory for recommendations) by 
using three questionnaire stages for determining the cost overrun factor and two 
stages questionnaire for determining the role of quantity surveyors and an 
interview process for recommendations. The research process starts from the 
identification of problem issues, identification of research problems, reviewing 
various literature and relevant research results, data collection, data analysis, 
discussion of research results, conclusions and suggestions. The results of this 
study identified 35 roles of quantity surveyors, and 194 factors that cause cost 
overrun risk with high risk value factors of pre-construction stage effects, namely 
using wrong estimation techniques, corruption, changes in design by the owner, 
incorrect estimation of costs, financial control not good, while the effect of the 
construction phase is that there is a design change by the owner, high frequency of 
change in implementation, poor quality control, corruption, poor financial control 
in the field. And the role of quantity surveyors to reduce the risk of cost overrun, 
among others, provides a benchmark of construction costs, preparing 
administrative requirements, making a list of work (Bill of Quantity) according to 
the scope of the auction, making cost planning at each stage of design, checking 
bills and claims added less, provide input according to the contract in case of 
disputes, documentation of field instructions, contract audits, periodic payments. 
The results of the study illustrate that the role of quantity surveyors has the same 
portion both at the planning and implementation stages to reduce the risk of cost 
overrun. 
 
Keywords: Risk management, cost overrun, quantity surveyor 
 
References: 55 (2011 - 2020) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

 Keberhasilan sebuah proyek dapat dinilai dari kesesuaian mutu, biaya, 

waktu dan juga kepuasan dari konsumen (PMBOK, 2013). Faktor kesesuaian 

biaya dapat menjadi salah satu indikator utama bagi klien sebagai pemilik 

proyek. Ketidaksesuaian antara biaya rencana dengan biaya terlaksana tentu 

dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek. Adanya kemungkinan 

pengeluaran biaya-biaya pekerjaan yang melebihi jumlah yang dianggarkan 

disebut juga dengan pembengkakan biaya atau cost overrun (Hansen 2017, 53).  

Cost overrun merupakan risiko yang sering terjadi pada sebuah proyek 

konstruksi. Risiko ini tentu dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir dengan 

pengendalian biaya yang baik, sehingga tujuan pembangunan proyek dapat 

tercapai. Untuk dapat menghindari ataupun meminimalisir risiko, kita harus 

mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan risiko 

tersebut. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut pihak-pihak yang 

bertanggung jawab dalam lingkup risiko yang mungkin terjadi tersebut dapat 

mengantisipasi agar risiko tersebut tidak terjadi. 

 Untuk mengurangi risiko cost overrun pengendalian biaya (cost control) 

mutlak untuk dilakukan agar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan biaya yang 

telah direncanakan. Dalam sebuah proyek konstruksi, fungsi pengendalian biaya 

ini dipegang oleh quantity surveyor.  

 Di Indonesia profesi quantity surveyor merupakan profesi yang tergolong 

baru jika dibandingan dengan profesi lain yang terlibat dalam sebuah proyek 

konstruksi terutama konstruksi gedung tinggi. Quantity surveyor berasal dari 

daratan Inggris pada abad 18 yang kemudian berkembang ke seluruh dunia, dan 

baru masuk ke Indonesia di awal decade 70 (IQSI, 2019).  

 Di dalam Buletin Badan Pembinaan Konstruksi Dan Sumber Daya Manusia 

Departemen Pekerjaan Umum (bpksdm) perusahaan yang bergerak dalam jasa 

konsultasi quantity surveyor sendiri di Indonesia belum banyak, sebelum masa 
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krisis moneter tahun 1997 hanya terdapat sekitar 15 konsultan quantity 

surveyor, yang kemudian banyak yang tutup. Kemudian kembali bangkit 

setelah tahun 2000-an, dan hanya berkisar diangka 13 konsultan dimana 

beberapa merupakan konsultan yang baru, dan  terus berkembang hingga saat 

ini telah terdaftar sebanyak 25 konsultan (IQSI, 2019).  

 Perkembangan profesi quantity surveyor di Indonesia memiliki banyak 

kendala, antara lain tidak adanya pendidikan quantity surveyor secara formal di 

perguruan tinggi di Indonesia, regulasi pemerintah yang masih lemah mengenai 

penggunaan konsultan quantity surveyor pada proyek-proyek pemerintah. 

Indonesia juga belum memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan produk 

sendiri, masih mengacu pada standar luar, mulai dari standar pengukuran, 

kontrak, bahkan penerapan dan pemahaman dari peran quantity surveyor itu 

sendiri.     

 Di dalam RICS Report yang berjudul “The Future Role of the Quantity 

surveyor (1971)” disebutkan bahwa peran dari quantity surveyor adalah 

memastikan semua sumber daya konstruksi digunakan semaksimal mungkin 

untuk keperntingan masyarakat dengan menyediakan manajemen keuangan 

proyek dan sebuah jasa konsultasi biaya kepada klien dan desainer selama 

keseluruhan proses konstruksi (Hansen 2017, 7). 

 Menurut Hansen (2017, 10) dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi terdapat dua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik proyek dan 

kontraktor. Quantity surveyor dapat berperan di dalam salah satu pihak ini. Dan 

juga dapat berperan dengan memberikan jasa konsultasi profesional. Posisi 

quantity surveyor yang memberikan jasa konsultasi profesional dapat 

memberikan peran sebagai penengah antara dua pihak yang sedang berkontrak 

yaitu antara pemilik proyek dengan kontraktor. Di banyak dunia, quantity 

surveyor menjadi bagian yang wajib dalam pelaksanaan sebuah proyek, tetapi 

di Indonesia belum mewajibkan penggunaan jasa quantity surveyor dalam 

sebuah proyek konstruksi.  

 Quantity surveyor berperan sejak tahap perencanaan hingga tahap akhir 

proyek (Arsitag). Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pemilik proyek 

menggunakan jasa konsultan quantity surveyor pada proyek selama keseluruhan 
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proses konstruksi. Ada yang menggunakan jasa konsultan quantity surveyor 

hanya saat proses pra-konstruksi (pre-contract) atau saat konstruksi (post-

contract) saja. Bahkan ada yang tidak menggunakan jasa konsultan selama 

berlangsungnya proyek. Sedangkan untuk menghindari risiko cost overrun 

dibutuhkan pengendalian biaya (cost control) yang baik dimulai sejak proses 

perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan.  

 Dengan demikian untuk memberikan gambaran kepada pemilik proyek 

mengenai fungsi pengendalian biaya oleh quantity surveyor, maka dibutuhkan 

studi mengenai peran dari quantity surveyor pada konsultan baik pada tahap pra 

konstruksi maupun pada tahap konstruksi, serta peran apa saja dari peran 

quantity surveyor yang dapat mengurangi risiko cost overrun baik pada tahap 

pra konstruksi maupun pada tahap konstruksi.           

1.2. Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang penelitan yang telah dijabarkan, didapatkan beberapa 

permasalahan penelitian, mengenai peran dari quantity surveyor dalam proyek dan 

peranannya dalam mengendalikan salah satu risiko dalam proyek yaitu cost 

overrun. Sehingga ada beberapa hal yang dijadikan perumusan masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1) Apa saja peran quantity surveyor pada konsultan baik pada tahan pra 

konstruksi maupun pada tahap konstruksi dan faktor-faktor apa saja yang dapat 

menyebabkan terjadinya risiko cost overrun yang merupakan efek dari tahap 

pra konstruksi (pre-contract) dan efek tahap konstruksi (post contract) pada 

proyek gedung tinggi?  

2) Apa saja faktor-faktor yang bernilai risiko tinggi pada risiko cost overrun baik 

yang merupakan efek dari tahap pra konstruksi (pre-contract) dan efek tahap 

konstruksi (post contract) pada proyek gedung tinggi?  

3) Apa saja peran pada peran konsultan quantity surveyor untuk mengurangi 

risiko cost overrun yang bernilai risiko tinggi? 

4) Apa rekomendasi yang dapat diberikan mengenai peran quantity surveyor 

dalam mengurangi risiko cost overrun?  
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1.3. Batasan Penelitian 

Untuk memberikan fokus pada penelitian ini sehingga tidak menyimpang 

dari tujuan yang dimaksud, maka penelitian ini memberikan beberapa batasan-

batasan, antara lain : 

1) Peran quantity surveyor pada penelitian ini merupakan peran quantity surveyor 

pada konsultan. 

2) Cost overrun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembengkakan biaya 

konstruksi (hardcost) pada proyek konstruksi bangunan gedung tinggi yang 

berlokasi di DKI Jakarta. 

3) Jenis cost overrun yang terjadi merupakan efek dari tahap pra konstruksi dan 

tahap konstruksi proyek. 

4) Variabel penelitian berupa faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko cost 

overrun dan juga peran quantity surveyor. 

1.4. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini antara lain : 

1) Mengidentifikasi peran dari quantity surveyor dan mengidentifikasi faktor-

faktor risiko cost overrun yang merupakan efek dari tahap pra konstruksi 

(pre-contract) dan efek tahap konstruksi (post contract) pada proyek gedung 

tinggi. 

2) Menentukan faktor yang bernilai risiko tinggi pada risiko cost overrun yang 

merupakan efek dari tahap pra konstruksi (pre-contract) dan efek tahap 

konstruksi (post contract) pada proyek gedung tinggi Mencari peran quantity 

surveyor yang dapat mengurangi risiko cost overrun. 

3) Menentukan peran konsultan quantity surveyor untuk mengurangi risiko cost 

overrun yang bernilai risiko tinggi? 

4) Rekomendasi yang dapat diberikan mengenai peran quantity surveyor dalam 

mengurangi risiko terjadinya cost overrun.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini secara umum penulis berharap dapat 

memberikan kontribusi pada perkembangan industri jasa konstruksi di 

Indonesia, khususnya dalam bidang Manajemen Konstruksi.  Adapun manfaat 

yang ini dicapai antara lain : 

1) Dapat memberi ketersediaan data mengenai peran apa saja dari quantity 

surveyor di dalam sebuah proyek konstruksi bangunan tinggi 

2) Dapat memberi ketersediaan data mengenai faktor-faktor apa saja di dalam 

sebuah proyek konstruksi bangunan tinggi yang dapat menimbulkan risiko 

cost overrun 

3) Dapat memberi masukan tentang peran dari peran quantity surveyor yang 

dapat mengurangi risiko cost overrun. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, manajemen risiko dipakai sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan 

terjadinya risiko cost overrun baik yang merupakan efek dari tahap pra-

konstruksi (pre-contract) maupun tahap konstruksi (post contract) dan juga 

mengidentifikasi serta menganalisa peran dari peran quantity surveyor yang 

dapat mengurangi terjadinya risiko cost overrun. Hal pertama kali yang 

dilakukan adalah dengan merumuskan permasalahan dan tujuan serta ruang 

lingkup penelitian. Pengumpulkan data faktor-faktor yang dapat mengakibatkan 

terjadinya risiko cost overrun dan juga mengidentifikasi serta menganalisa 

peran quantity surveyor yang dikumpulkan dari literartur yang telah diterbitkan 

yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.  

Faktor tersebut kemudian diverifikasi dengan kuisioner kepada para profesional 

di bidang manajemen konstruksi pada proyek yang berlokasi di DKI Jakarta.  

Sehingga diharapkan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik proyek konstruksi bangunan gedung tinggi di DKI Jakarta 

Analisa kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan 

faktor-faktor yang signifikan yang merupakan risiko yang dapat menyebabkan 

cost overrun yang bernilai risiko tinggi dan juga peran dari peran quantity 

surveyor yang dapat mengurangi risiko cost overrun. Berikut adalah kerangka 
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penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 
Sumber : Pengembangan Pribadi 

  

Peran Quantity surveyor dan 

Cost overrun 

Identifikasi Peran Quantity surveyor 
dan Identifikasi Cost overrun 

Studi Literatur dan Penelitian Yang Relevan 

Identifikasi Responden 

Pengumpulan Data 
(Primer dan Sekunder) 

Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 
(Input, Proses dan Analisa Data) 

Pembahasan 

Rekomendasi 



 

7 
 

1.7. Sistematik Penelitian 

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, antara lain : 

 Bab I : Pendahuluan 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 

dilakukanya penelitian ini.  Bagian ini terdiri dari rumusan 

permasalahan penelitian, batasan penelitian, tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai serta kerangka pemikiran yang 

menjadi landasan penelitian ini. 

 Bab II :       Kajian Pustaka 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang 

terkait dengan manajemen risiko, bangunan gedung, cost 

overrun dan quantity surveyor secara umum serta peran 

quantity surveyor secara khusus.  Sumber literatur diambil 

dari beberapa referensi baik berupa buku maupun jurnal 

penelitian yang telah diterbitkan dalam periode tahun 2010 

sampai dengan 2020. 

 Bab III : Metodologi Penelitian 

 Pada bagian ini dijelaskan metode dan prosedur yang 

digunakan dalam penelitian ini.  Sistematika penelitian 

digambarkan melalui bagan alur yang menjelaskan setiap 

langkah yang dilalui.  Dasar dari langkah-langkah 

penelitian secara kualitatif dan sistem pengumpulan data 

dijelaskan dalam bagian ini. 

 Bab IV : Analisa dan Pembahasan   

 Analisa terhadap data-data yang diperoleh dan 

pembahasanya, sampai diambil suatu kesimpulan 

dijabarkan dalam bagian ini.  Setiap langkah analisis yang 

digunakan dan pembahasan yang terkait dengan hasil 

temuan yang dihasilkan dijelaskan untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai hasil yang diperoleh dari 

penelitian. 
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Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 Bagian ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik 

dari hasil penelitian yang dilakukan.  Saran-saran yang 

sekiranya dapat digunakan serta rekomendasi lanjutan yang 

dapat dipakai pada pengembangan penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 Bab ini bertujuan untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan 

dengan tema penelitian yaitu hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko, 

bangunan gedung, cost overrun serta peran dari konsultan quantity surveyor 

dalam sebuah proyek konstruksi bangunan gedung tinggi di DKI Jakarta, merujuk 

kepada dasar-dasar landasan teori dari buku panduan, artikel, jurnal-jurnal 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar 

penunjang dalam mencapai tujuan penelitian.   

2.1. Manajemen Risiko 

 Menurut Asiyanto (2009), pengertian dari risiko adalah suatu potensi 

kejadian yang dapay dihindari atau dikurangi sekecil mungkin, agar dampak 

dari kejadian tersebut menjadi minimal sesuai dengan apa yang direncanakan 

atau dapat diterima sesuai dengan batas toleransi yang diperkenankan, serta 

tidak mengganggu tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sebayang, 

dkk, 2018). Sedangkan Duffield & Trigunarsyah (1999) menyatakan bahwa 

risiko merupakan ancaman terhadap kehidupan, property atau keuntungan 

finansial akibat dari bahaya yang terjadi (Labombang, 2011).  

 Di dalam Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (2013, 309) 

dijelaskan bahwa manajemen risiko proyek bertujuan untuk meningkatkn 

kemungkinan dan juga dampak dari sebuah peristiwa positif dan juga 

mengurangi kemungkinan dan dampak peristiwa negatif dalam sebuah proyek. 

Sedangkan risiko proyek itu sendiri merupakan peristiwa ataupun sebuah 

kondisi yang tidak pasti terjadi namun jika terjadi akan memberikan efek baik 

berupa efek yang positif maupun negatif pada satu atupun lebih dari tujuan 

sebuah proyek, seperti ruang lingkup, jadwal dan biaya suatu kualitas. Menurut 

Kerzner (2017), risiko memiliki tiga elemen utama (Sabayang, dkk., 2018) yaitu 

kejadian, probabilitas serta dampak, dimana : 

1. Kejadian, adalah sebuah peristiwa atau situasi yang terjadi pada tempat 

tertentu dan dalam selang waktu tertentu. 
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2. Probabilitas atau disebut juga dengan kemungkinan adalah deskripsi 

kualitatif dari probabilitas atau frekuensi. 

3. Dampak, merupakan hasil dari sebuah kejadian baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif yang dapat berupa kehilangan atau kerugian maupun 

keuntungan. 

 Risiko merupakan sebuah kejadian yang berupa kemungkinan dan belum 

pasti terjadi, namun ketika risiko itu terjadi dapat menimbulkan dampak tertentu 

yang dapat mempengaruhi tujuan atau sasaran dari proyek. Risiko tidak dapat 

dihilangkan sama sekali, tetapi risiko dapat diminimalkan dengan menerapkan 

manajemen risiko. Tujuan penerapan manajemen risiko dalam penilaian proyek 

adalah untuk suatu proses evaluasi untuk mengoptimalkan tujuan dari proyek, 

dimana sebagian hasil dari penilaian proyek memiliki kemungkinan berlawanan 

dengan rencana. 

 Manajemen risiko harus ditangani secara proaktif dan juga konsisten, 

mengidentifikasi dan menjalankan manajemen risiko yang efektif selama 

proyek berlangsung agar proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan.. Untuk itu 

maka dibutuhkan pola-pola penyusunan manajemen risiko. Berdasarkan 

PMBOK (2013, 213) dalam mengelola risiko terdapat enam tahapan yang 

dilakukan, yaitu : 

1) Perencanaan Manajemen Risiko (Plan Risk Management) 

Yang dilakukan dalam proses ini adalah mendefinisikan bagaimana 

melakukan kegiatan manajemen risiko pada sebuah proyek. Dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa tingkat, jenis dan visibilitas manajemen risiko 

sepadan dengan risiko dan pentingnya proyek untuk organisasi. Penyusunan 

dalam tahap ini terdiri dari proses masukan dari berbagai sumber dan pihak 

untuk mengumpulkan informasi mengenai proyek sebanyak mungkin, yang 

kemudian dianalisa dan disusun sehingga didapatkan hasil berupa rencana 

manajemen risiko.  
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Tabel 2. 1 Skala Dampak 

Defined Conditions for Impact Scales of a Risk on Major Project 
Objectives 

(Examples are shown for negatives impacts only) 

Project 
Objective 

Relative or numerical scales are shown 
Very low / 0.05 Low / 0.10 Moderate / 

0.20 
High / 0.40 Very high / 

0.80 

Cost Insignificant cost 
increase 

< 10% cost 
increase 

10 – 20% 
cost increase 

20 – 40% 
cost increase 

>  40% cost 
increase 

Time Insignificant time 
increase 

< 5% time 
increase 

5 – 10% 
time 
increase 

10 – 20% 
time 
increase 

>  20% time 
increase 

Scope Scope decrease 
barely noticeable 

Minor areas 
of scope 
affected 

Major areas 
of scope 
affected 

Scope 
reduction 
unacceptabel 
to sponsor 

Project end 
item is 
effectively 
useless 

Quality 
Quality 
degradation 
barely noticeable 

Only very 
demanding 
applications 
are affected 

Quality 
reduction 
requires 
sponsor 
approval 

Quality 
reduction 
unacceptabel 
to sponsor 

Project end 
item is 
effectively 
useless 

This tabel Presents examples of risk impact definitions for four different project objectives. 
They should be tailored in the Risk Management Palnning process to the individual project and 
to the organization’s risk thresholds. Impact definitions can be developed for opportunities in a 
similar way. 

Sumber : PMBOOK (2013, 318) 

2) Identifikasi Risiko (Risk Identification) 

Dalam tahap ini bertujuan untuk menentukan risiko mana yang akan 

mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik tiap risiko. 

Peserta yang terlibat dalam tahap ini adalah manajer proyek, anggota tim 

proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer, 

end user serta ahli manajemen risiko. Dari tahap ini, dihasilkan daftar risiko 

teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori 

risiko yang terbarui.  

3) Analisis Risiko Kualitatif (Qualitative Risk Analysis) 

Tahapan ini merupakan proses untuk membuat skala prioritas yang 

merupakan analisa lanjutan, dengan menggabungkan antara probabilitas 

kejadian dengan dampak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan 

skala prioritas dengan memfokuskan pada risiko tinggi. Teknik dan alat yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko, yaitu antara lain : 

a) Risk Probability and Impact Assesment 

Data ini dapat diperoleh dengan teknik wawancara dengan partisipan yang 
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paham terhadap risiko, baik dari internal maupun eksternal proyek terkait. 

b) Probability and Impact Matrix 
Tabel 2. 2 Probability and Impact Matrix 

Probability And Impact Matrix 

Probability Threats Opportunities 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 
0.05/ 
Very 
Low 

0.10/ 
Low  

0.20/ 
Moderate 

0.40/ 
High 

0.80/ 
Very 
High 

0.80/ 
Very 
High 

0.40/ 
High 

0.20/ 
Moderate 

0.10/ 
Low  

0.05/ 
Very 
Low 

Impact (Numerical scale) on an objective (e.g., cost, time, scope or quality)  
Each risk is rated on its probability of occurring and impact on an objective if it does occur. The 
organization’s thresholds for low, moderate or high risk are shown in the matrix and determine whether the 
risk is scored as high, moderate or low for that objective. 

Sumber : PMBOOK 2013, 331  

c) Risk Data Quality Assessment 

Teknik ini digunaan untuk mengevaluasi sejauh mana data mengenai 

risiko berguna untuk manajemen risiko. Data yang risiko yang diperoleh 

diperiksa sejauh mana dipahami, akurasi, kualitas, realibilitas dan 

integritas data. Data berkualitas rendah dapat mengarahkan pada analisis 

risiko kualitatif yang kurang bermanfaat.  

d) Risk Catagorization 

Pemilihan kategori bertujuan untuk area mana dari proyek yang terkena 

dampak ketidakpastian. Risiko dapat dikategorikan sesuai dengan sumber 

risiko, area proyek yang terpengaruh risiko, atau kategori lainnya. Cara ini 

juga membantu untuk menentukan paket pekerjaan, kegiatan, fase proyek 

atau bahkan peran dalam proyek sehingga dapat mengarahkan pada 

pengembangan respons risiko yang efektif. 

e) Risk Urgency Assessment 

Teknik ini digunakan pada risiko mendesak untuk diatasi menggunakan 

respon jangka pendek. Indikatornya dapat mencakup probabilitas 

mendeteksi risiko, waktu mempengaruhi respon risiko, gejala dan tanda 

peringatan, serta peringkat risiko.  

f) Expert Judgment 

Pendapat pakar yang digunakan adalah mereka yang memiliki 
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pengalaman dengan proyek-proyek yang serupa. Dapat dilakukan dengan 

cara lokakarya atau wawancara. 

4) Analisis Risiko Kuantitatif (Quantitative Risk Analysis) 

Tahap ini dilakukan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses 

analisis risiko kualitatif, yang menggunakan teknik seperti simulasi 

montecarlo dan pohon keputusan untuk : menghitung hasil yang mungki 

serta peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, 

mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian terbesar, 

mengidentifikasi biaya, jadwal dan target ruang lingkup, menentukan 

keputusan manajemen proyek ketika kondisi atau hasil tidak pasti. 

5) Perencanaan Respon Terhadap Risiko (Risk Response Planning) 

Tahap ini merupakan tahap untuk mengembangkan pilihan serta menentukan 

tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan juga mengurangi dampak 

terhadap tujuan proyek. Dampak dari risiko dapat berupa sesuatu hal yang 

negatif maupun positif, sehingga respon yang dilakukan juga akan berbeda. 

Stategi yang dilakukan untuk dampak negatif terdiri dari empat, yaitu : 

a) Avoid, dihindari 

b) Transfer, dipindahkan ke pihak ketiga 

c) Mitigate, atau pengurangan peluang ke ambang atau batas yang dapat 

diterima 

d) Accept, diterima    

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk dampak positif ada empat, yaitu : 

a) Exploit, memastikan bahwa kesempatan dapat terealisasi 

b) Share, mengalokasi ke pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk 

menangkap peluang manfaat proyek 

c) Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan. 

d) Accept, menerima 

6) Kontrol dan Monitoring Risiko (Risk Monitoring and Control) 

 Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa asumsi proyek 

masih valid, risiko yang telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan 

prosedur manajemen risiko diikuti,cadangan biaya dan jadwal kontingensi 

dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek. Tahap ini mengulang tahap dari awal 
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seperti siklus berulang dengan melakukan identifikasi, analisis dan 

merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, 

menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana 

kontingensi, memonitor sisa risiko, dan meriview pelaksanaan respon risiko 

saat evaluasi keefektifannya. 

2.2. Gedung Tinggi di DKI Jakarta 

 Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 8 

bangunan gedung didefinisikan sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau  tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun 

kegiatan khusus. Pada pasal 10 ayat 6 selanjutnya dijelaskan mengenai 

klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf e, meliputi : 

1) Bangunan gedung bertingkat tinggi 

2) Bangunan gedung bertingkat sedang 

3) Bangunan gedung bertingkat rendah 

Karakter dari bangunan berdasarkan ketinggian dijabarkan dalam penjelasan 

pasal 10 ayat 6 sebagai berikut : 

a)  Yang dimaksud dengan bangunan bertingkat tinggi adalah bangunan gedung 

yang memiliki jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai. 

b)  Yang dimaksud dengan bangunan bertingkat sedang adalah bangunan 

gedung yang memiliki jumlah lantai bangunan gedung 5 (lima) lantai sampai 

dengan 8 (delapan) lantai. 

c)  Yang dimaksud dengan bangunan bertingkat rendah adalah bangunan 

gedung yang memiliki jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 

(empat) lantai. 

 Di Indonesia, bangunan gedung tinggi pertama kali berdiri pada tahun 

1962, memiliki 15 lantai dengan ketinggian bangunan 74 meter. Dan kemudian 

pada tahun 1972 Indonesia memiliki gedung tinggi 30 lantai dengan ketinggian 

117 meter yang juga menjadi yang pertama di Asia Tenggara (Haryanti & 
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Alexander, 2018). Pembangunan ini terus berkembang di Indonesia, terutama di 

DKI Jakarta. Data tahun 2018 Indonesia memiliki 637 bangunan tinggi. 

Berdasarkan data Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 

(2020), Indonesia memiliki 105 bangunan gedung yang telah selesai dibangun 

dan 17 bangunan gedung yang masih dalam proses pembangunan, dimana 

gedung-gedung tersebut memiliki ketinggian +150 meter.  

 Indonesia berada di peringkat nomor Sembilan di dunia dan peringkat 

nomor 5 di asia yang memiliki bangunan dengan ketinggian +150 meter. Saat 

ini bangunan gedung tinggi terus berkembang. Di DKI Jakarta saat ini tercatat 8 

gedung tinggi dalam proses konstruksi, dimana 4 gedung diantaranya akan 

menjadi gedung tertinggi, berikut data beberapa gedung tinggi di DKI Jakarta 

menurut CTBUH (2020,….) : 
Tabel 2. 3 Gedung Tinggi di DKI Jakarta 

No Nama Gedung Perkiraan Selesai Ketinggian 

1  GamaTower 2016 286 m 

2  Treasury Tower 2018 280 m 

3  Wisma 46 1996 262 m 

4  Menara Astra 2017 262 m 

3  Thamrin Nine Tower 1 2020 334 m 

4  Fortune Tower - 330 m 

5  Indonesia-1 North Tower 2020 306 m 

6  Indonesia-1 South Tower 2020 304 m 

7  7Point8 - 298 m 

8  Azure Tower 2021 288 m 

9  Breeze Tower 2022 288 m 

10  Thamrin Nine Tower 2 2020 275 m 

11  Signature Tower Jakarta - 638 m 

12  Pertamina Tower - 523 m 

13  Peruri 88 - 389 m 

14  The Pinnacle Mangkuluhur City 2024 386 m 

15  Menara Taspen 2025 360 m 

             Terbangun                            Dalam Proses Konstruksi             Topping off Struktur                 

             Diusulkan 

Sumber : Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)  
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Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bangunan tinggi terus 

berkembang, dengan ketinggian yang juga semakin bertambah. 

2.3. Pengertian Cost overrun 

 Dalam sebuah proyek konstruksi, biaya dari sebuah proyek diterjemahkan 

desain dan juga spesifikasi beserta data kelengkapan lainnya berdasarkan 

konsep awal proyek. Menurut Alligood (2020) biaya proyek terbagi menjadi 

dua kelompok utama, yaitu : 

1. Hardcost, disebut juga sebagai biaya langsung yang berhubungan dengan 

biaya fisik konstruksi. Biaya ini merupakan bagian biaya terbesar dalam 

sebuah proyek konstruksi. Dimana biaya ini bisa mencakup 70% sampai 

85% dari total keseluruhan biaya proyek.  

2. Softcost, disebut juga dengan biaya tidak langsung, Biaya ini mencakup 15% 

sampai dengan 30% dari total biaya proyek. 

 Biaya hardcost memiliki porsi terbesar dalam biaya total proyek, sehingga 

perencanaan biaya harus dijalankan dan di kontrol dengan baik. Perkiraan biaya 

atau cost estimating merupakan unsur penting dalam pengelolaan biaya proyek 

secara keseluruhan (Sahusilawane dkk., 2011).   

 Menurut PMBOK manajemen biaya proyek merupakan salah satu proses 

yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah proyek konstruksi, yang 

dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek telah lengkap dengan biaya yang 

sesuai dengan biaya yang telah disetujui sebelumnya, yang mencakup empat 

proses utama, yaitu : 

2.3.1 Perencanaan Sumber Daya (Resource Planning) 

 Pada proses ini merupakan tahap penentuan sumber daya apa saja yang 

dibutuhkan dalam sebuah proyek serta besaran kuantitas. Menurut A.W. Wijaya 

(1987,40) sumber daya sendiri merupakan unsur berupa sarana yang tersedia 

dalam organisasi, yaitu manusia (man), bahan (material), mesin-mesin 

(machine), uang (money), metode kerja (method) dan juga pasar hasil dari 

produksi (market) yang dikenal sebagai 6 M (Nudja, 2016). 
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2.3.2 Estimasi Biaya (Cost Estimating) 

 Proses ini berkaitan dengan proses sebelumnya, yaitu menghitung secara 

perkiraan untuk biaya dari sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya 

untuk digunakan dalam proyek sampai dengan berakhirnya aktifitas proyek 

(Hansen, 2013). Menurut National Estimating Society, estimating atau 

perkiraan biaya merupakan seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya 

yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan berdasarkan informasi yang tersedia saat 

itu (Astana, 2017). Secara khusus estimasi biaya proyek bangunan merupakan 

kegiatan memperkirakan besaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah 

proyek bangunan tersebut.  

 Kegiatan ini meliputi proses analisa perhitungan yang didasarkan pada 

metode konstruksi yang digunakan, volume dari pekerjaan, ketersediaannya 

sumber daya yang dibutuhkan, sehingga dapat membentuk pelaksanaan yang 

optimal terhadap kebutuhan pembiayaan (Astana, 2017). Estimasi akurat akan 

mengoptimalkan kontrak dengan baik, sebaliknya apabila estimasi yang tidak 

akurat dapat menyebabkan proyek berpedoman pada biaya yang salah, sehingga 

target tidak realistis dan juga harapan yang juga tidak realistis (Ahuja, 1994). 

Menurut Dipohusodo (1996), Estimasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1) Estimasi pendahuluan dilakukan pada tahap awal proyek 

2) Estimasi terperinci, dibuat dengan dasar hitungan volume pekerjaan, biaya 

dan juga harga satuan pekerjaan 

3) Estimasi definitive yang merupakan gambaran pembiayaan dan 

pertanggungjawaban akhir sebuah proyek dengan kemungkinan kecil 

kesalahan. 

2.3.3 Penganggaran Biaya (Cost Budgeting)  

 Tahapan ini merupakan tahap yang memiliki tujuan untuk mematok biaya 

pelaksanaan, atau dengan kata lain memberikan batasan anggaran untuk 

kebutuhan pelaksanaan proyek. Dalam proses ini menentukan alokasi dari 

estimasi biaya secara keseluruhan. Tujuan dari proses ini adalah (Ahuja, 1994) : 

1. Untuk menyediakan metode analitis dan prosedur untuk menetapkan dasar 

dari monitoring dan controlling biaya proyek. 

2. Dasar untuk pemilik proyek untuk mengeluarkan dan pembayaran kemajuan 
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proyek 

3. Acuan dasar dari yang diperkirakan dan kecenderungan yang dapat terjadi. 

2.3.4 Mengendalikan Biaya (Cost Control)   

 Merupakan proses untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang dapat 

mempengaruhi anggaran proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengendalian biaya adalah proses pengawasan terhadap biaya yang keluar, 

mencatat keterangan yang berkaitan dengan biaya proyek, melakukan 

pengawasan terhadap kinerja biaya selama pelaksanaan proyek berlangsung 

dengan melakukan perbandingan antara biaya actual dengan biaya yang 

direncanakan (Ritz, 1994). Mekanisme dalam pengendalian biaya ini terdiri dari 

tiga tahap (Kerzner, 2009), yaitu :  

1. Melakukan pengukuran terhadap tngkat kemajuan yang telah dilaksanakan 

2. Melakukan perbandingan antara kemajuan dengan rencana kerja yang 

diharapkan 

3. Melakukan tindakan koreksi dalam hal yang tidak menguntungkan atau 

mengambil keuntungan dari hal yang tidak biasanya. 

Mekanisme proses pengendalian tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. 1 Proses Pengendalian Proyek 
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 Setiap proyek pasti memiliki anggarannya masing-masing, dimana 

anggaran yang dibuat harus logis, mendetail dan sesuai dengan kondisi proyek. 

Dan mampu mengidentifikasi rencana keseluruhan sumber daya, baik manusia, 

material dan alat, alokasi dana kontrak serta alokasi manajemen (Hansen, 

2017). Acuan biaya yang telah dibuat harus selalu diperbarui dan disesuaikan 

dengan setiap perubahan yang terjadi, dan digunakan pada saat pelaporan biaya, 

dimana setiap variasi biaya diukur dan diketahui oleh quantity surveyor. 

 Untuk melakukan penganggaran yang baik dibutuhkan pemahaman 

mengenai Work Breakdown Structure (WBS), dimana pembagian dapat 

dilakukan berdasarkan : 

1. Lokasi Pekerjaan 

2. Kategori pekerjaan 

3. Spesifikasi pekerjaan 

 Menurut Hansen (2017, 53) kemungkinan pengeluaran biaya-biaya 

pekerjaan yang melebihi biaya yang telah dianggarkan sebelumnya dapat 

terjadi, karena nilai proyek yang ditetapkan sebelumnya hanyalah berupa 

justifikasi atau asumsi-asumsi terhadap biaya yang belum terjadi, hal inilah 

yang disebut sebagai cost overrun atau pembengkakan biaya.  

 Cost overrun atau pembengkakan biaya merupakan salah satu risiko yang 

menjadi permasalahan dalam sebuah proyek. Cost overrun dapat terlihat pada 

akhir proyek, ketika nilai aktual proyek lebih besar dari nilai akhir proyek. 

Menurut Rizal (1996) sebuah proyek diketahui mengalami cost overrun biaya 

atau tidak adalah dengan membandingkan besarnya persentase target profit 

pada akhir proyek, dan dapat terjadi pada tahap perencanaan maupun tahap 

pelaksanaan (Sahusilawane, 2011). Itulah sebabnya pengendalian terhadap 

biaya dibutuhkan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. 

 Dari empat proses utama dalam PMBOK, terdapat hal-hal yang berpotensi 

terhadap cost overrun (Simanjuntak dan Agung, 2018), yaitu : 

1. Plan cost, pengajuan kembali sumber daya keuangan yang sudah disetujui 

sebelumnya, jadwal & rencana manajemen risiko, budaya dan struktur 

organisasi, kondisi pasar & nilai tukar, informasi komersial & manajemen 

proyek yang dipublikasikan, perbedaan produktivitas, prosedur pengendalian 
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keuangan, perkiraan biaya formal, informal, penganggaran, basis data 

keuangan, pendanaan strategis, tingkat akurasi, tautan prosedur organisasi, 

format pelaporan. 

2. Estimate Cost, rencana manajemen biaya & kualitas, ruang lingkup, pelajaran 

yang dipetik, daftar risiko, jadwal proyek termasuk persyaratan sumber daya, 

kebijakan estimasi biaya, templat, informasi historis, pembelajaran, 

penyimpanan statistik, hubungan agregasi, perkiraan estimasi komponen 

tingkat bawah WBS, Terdiri dari dari Kemungkinan, titik estimasi dan 

pesimistis, Langsung dan Tidak Langsung termasuk biaya kontigensi, 

Dokumen Detail termasuk dasar estimasi. 

3. Determine Budget, rencana pengelolaan biaya & sumber daya, dasar perkiraan 

biaya, jadwal proyek & daftar risiko, Kasus bisnis, rencana manajemen 

manfaat, informasi perjanjian dan biaya yang berkaitan dengan produk, 

layanan, hasil, Penganggaran biaya formal dan informal yang ada, Alat 

penganggaran biaya, metode pelaporan, Menentukan proses Anggaran, 

karakteristik proyek (parameter), direkonsiliasi dengan batasan dana apa pun 

pada komitmen dana untuk proyek, Pembiayaan mencakup perolehan dana 

untuk proyek 

4. Control Cost, rencana manajemen biaya, baseline pengukuran kinerja, 

pengeluaran yang diproyeksikan ditambah kewajiban yang diantisipasi, berisi 

data tentang status proyek seperti biaya mana yang telah diotorisasi, Kebijakan, 

prosedur, pedoman terkait pengendalian biaya formal dan informal yang ada, 

metode pengendalian biaya, metode pemantauan dan pelaporan, pengendalian 

Proses biaya termasuk analisis Varians, analisis nilai Earned, Peramalan dan 

analisis Keuangan. 

  

2.4. Quantity surveyor 

 Quantity surveyor merupakan salah satu profesi yang terlibat dalam 

sebuah proyek konstruksi. Menurut Cartlidge (2009) profesi yang berasal dari 

daratan Inggris ini termasuk profesi yang unik dan berhasil meyakinkan negara-

negara lain serta industri konstruksi bahwa quantity surveyor merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari proses konstruksi. Sedangkan di Amerika Serikat, 
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profesi ini lebih dikenal dengan sebutan cost estimator atau cost engineer.  

 Profesi ini bermula saat terjadinya suatu kejadian yang dikenal dengan 

“The Great Fire of London”. Dimana pada saat kejadian ini banyak dari 

bangunan-bangunan di London yang terbakar, tidak hanya bangunan umum 

tetapi juga bangunan pribadi. Pemilik bangunan ini mengklaim kepada pihak 

asuransi, namun pihak asuransi mengalami kendala dalam menilai besaran ganti 

rugi yang harus diberikan. Solusi yang mereka lakukan saat itu adalah dengan 

meminta kepada arsitek untuk membuat perkiraan nilai tersebut, karena 

dianggap arsitek adalah pihak yang membangun bangunan-bangunan tersebut.  

 Permintaan perkiraan biaya ini terus berlanjut dan berkembang, karena 

kejadian kebakaran tersebut banyak pemilik yang mulai membangun kembali 

bangunan-bangunan mereka, tetapi dengan meminta perkiraan biaya terlebih 

dahulu sebelum memulai untuk membangun. Hal ini yang membuat beberapa 

arsitek mulai menekuni bidang perencanaan biaya, sampai akhirnya pada abad 

ke 19, para arsitekpun membuat organisasi dan system pendidikan khusus 

mengenai perencanaan biaya bangunan, yang dikenal dengan quantity 

surveying. Profesi ini terus berkembang terutam di negara-negara 

persemakmuran (Commonwealth). 

 Layaknya profesi lain seperti arsitek, engineer struktur, quantity surveyor 

berada dibawah lembaga profesi yang berfungsi untuk membangun professional 

yaitu The Royal Institution of Chatered Surveyors (RICS) yang berdiri di 

Inggris, dan meluas ke negara-negara lain.  

  Di Indonesia sendiri profesi ini baru masuk disekitar tahun 1970 

melalui Malaysia dan juga Singapura, sehingga profesi ini terbilang cukup baru 

di Indonesia. Lembaga profesi yang menaungi profesi ini di Indonesia adalah 

Ikatan Quantity surveyor Indonesia (IQSI). Mulai di tahun 1980an profesi ini 

mulai berkembang dan mulai banyak digunakan, terutama disektor swasta.  

 Profesi ini hidup karena adanya kebutuhan untuk menterjemahkan sebuah 

desain dari perencana ke dalam sebuah bentuk yang dapat menunjukkan 

parameter-parameter dari desain tersebut, sehingga dapat dievaluasi, diolah juga 

dibandingkan dan dapat membuat penghubung antara keinginan pemilik proyek 

(owner) dengan perencanaan dari perencana. Penghubung tersebut berupa biaya 
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atau biasa disebut dengan anggaran. Biasanya pemilik proyek memiliki 

anggaran yang terbatas, dan perencana dengan kreativitasnya dalam mendesain 

harus disesuaikan dengan anggaran tersebut. Dan quantity surveyor memegang 

peran tersebut, sehingga apa yang didesain oleh perencana sesuai dengan 

anggaran yang dimiliki oleh pemilik proyek.      

2.4.1. Pengertian Quantity surveyor 

 Menurut IQSI (2019) quantity surveyor merupakan profesi yang memiliki 

keahlian untuk perhitungan volume, penilai pekerjaan konstruksi, administrasi 

kontrak, aspek kontrak konstruksi, sehingga sebuah pekerjaan dapat dijabarkan, 

dijalankan dan biaya juga dapat diperkirakan, direncanakan,dianalisa, 

dikendalikan dan dipercaya. Quantity surveyor (podomorouniversity, 2018) 

memegang peranan penting dalam sebuah proyek, dengan tanggung jawab 

untuk membuat estimasi biaya proyek, mengendalikan biaya konstruksi serta 

administrasi kontrak juga sebagai arbitrator. 

    Hansen (2017, 4) menjelaskan definisi quantity surveyor sebagai orang 

yang melakukan estimasi tipe dan kuantitas material termasuk dengan upah dari 

pekerja yang dibutuhkan dalam sebuah proyek, dan juga mengukur material-

material tersebut sesuai dengan desain dan spesifikasi ke dalam sebuah proyek. 

Di Indonesia lebih dulu dikenal istilah estimator dibandingkan dengan quantity 

surveyor. Tetapi dua fungsi perencanaan biaya ini berbeda, estimator bekerja 

untuk mendaptkan besarnya biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan 

sebuah proyek, sedangkan quantity surveyor melakukan kegiatan perencanaan 

serta pengendalian terhadap biaya.  

2.4.2. Peran Quantity surveyor 

 Secara umum quantity surveyor bertanggung jawab sebagai perencana dan 

juga pengendali biaya konstruksi sepanjang perjalanan proyek. RICS sebagai 

organisasi quantity surveyor dari Inggris merumuskan beberapa peran dari 

quantity surveyor di dalam sebuah proyek. Peran ini dibagi menjadi dua yaitu 

peran dalam pelayanan standard an peran dengan pelayanan tambahan. Dalam 

peran dengan standar pelayanan jasa quantity surveyor dibagi menjadi delapan 

tahap, yaitu : 
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1) Tahap 1 kesesuaian lahan, pengarahan serta laporan lahan, tahap ini 

merupakan tahapan awal sebuah proyek. Peran pada tahap ini mulai dari 

menghadiri rapat proyek member masukan terkait dengan biaya, melakukan 

kunjungan ke lokasi, membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan 

biaya, serta bekerja sama dengan tim desain 

2) Tahap 2 skema tahap desain awal (konsep desain), mempelajari konsep 

desain, member masukan alternatif desain yang ekonomis atau metode 

konstruksinya, mempersiapkan estimasi biaya. Pada tahap ini juga sudah 

dimulai mengontrol keselarasan desain dengan anggaran yang ada. 

3) Tahap 3 pada skema pengembangan desain, tahap estimasi pada tahap ini 

lebih detail dengan member masukan mengenai inflasi, mempersiapkan 

rencana arus kas yang akan diterapkan pada proyek. 

4) Tahap 4 pada detil desain, merupakan tahap persiapan tender, sehingga 

estimasi sudah detail, dimana biaya berdasarkan gambar sejalan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. 

5) Tahap 5 Dokumentasi tender, menyusun administrasi tender secara 

keseluruhan, mulai dari prosedur tender, perjanjian kontrak, pemilihan 

peserta tender, menyusun daftar uraian pekerjaan. 

6) Tahap 6 Pelaksanaan tender dan laporan, melaksanakan tender, melakukan 

evaluasi penawaran tender serta pelaporan tender, negosiasi dengan 

kontraktor. 

7) Tahap 7 Tahap konstruksi, melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan di 

lapangan, mempersiapkan perkiraan biaya akhir secara rutin, negosiasi 

dengan kontraktor, mempersiapkan laporan nilai akhir proyek. 

Sedangkan layanan tambahan yang dapat diberikan oleh quantity surveyor 

antara lain : 

1) Mempersiapkan studi kelayakan 

2) Mempersiapkan analisis biaya tambahan dari tender yang diterima. 

3) Mempersiapkan survei lokasi. 

4) Mempersiapkan perkiraan biaya untuk sejumlah situs yang diusulkan. 

5) Memperkirakan siklus biaya proyek. 

6) Memberikan saran tentang ketentuan khusus kontrak dan menyusun ketentuan 


