
DAFTAR ANALISA BIAYA PEKERJAAN 
 
Daftar ini untuk menampilkan data pekerjaan dan rincian jumlah harga tiap komponen analisa (BUASO) untuk satuan 
pekerjaan. 
Posisi submenu “Daftar Analisa Biaya Pekerjaan” ini ada di menu “Data” 
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Berikut adalah tampilan menunya
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Penjelasan tombol dalam menu “Daftar Analisa Biaya Pekerjaan” : 
• Input : Untuk menambah jenis pekerjaan yang akan dibuat analisa biayanya. 
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• Revisi : Merubah jenis pekerjaan yang sudah ada di dalam menu Daftar analisa biaya pekerjaan ini. 
• Hapus : Menghapus baris jenis pekerjaan yang sudah ada dalam menu ini, namun apabila akan dihapus harus 

dipastikan bahwa isi analisanya sudah di kosongkan dahulu sebelumnya. 
• Proses : Memproses hierarki pengkodean dari jenis analisa biaya pekerjaan yang sudah di input dan rekap harga 

serta jumlah pada masing-masing judul pekerjaan. 
• Analisa : Klik kiri - Mengisi / Mengedit daftar komponen anggaran yang dipakai (bila tidak di kunci). 
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Penjelasan ikon di pojok kiri Gambar analisa04 : 
 B/U/A/S/O : Adalah akses untuk menghubungkan ke menu Master Bahan / Master Upah / Master Sewa Alat 

/ Master Subkon / Master Overhead 



 P : Adalah akses untuk menghubungkan ke menu “Proyek - Daftar Pekerjaan” sehingga bisa mengcopy 
RAP yang sudah ada menjadi Analisa Biaya Pekerjaan yang kedepannya bisa di gunakan sebagai Analisa Biaya 
Pekerjaan di proyek - proyek lain. 
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 Panah naik : Untuk menaikan 1 baris item BUASO ke atas. 
 Panah turun : Untuk menururnkan 1 baris item BUASO ke bawah. 
 Tambah : Untuk menambah baris item Analisa 
 Silang  : Untuk menghapus 1 baris item BUASO 
 Copy  : Saat grid “Input Analisa Biaya” masih kosong, maka fungsi ikon ini adalah untuk mengcopy 

analisa pekerjaan lain yang ada di menu “Daftar Analisa Biaya Pekerjaan” ini 

 
Gambar analisa06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Analisa : Klik kanan – Melihat detail biaya analisa per pekerjaan. 
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• Print : Untuk mencetak isi dari “Daftar Analisa Biaya Pekerjaan” ini. 
• Spec : Klik kiri – Menampilkan gambar pekerjaan dalam PDF. 
• Spec : Klik kanan – mengisi gambar pekerjaan sesuai denga kode pekerjaan dalam menu ini.  
• Update : Update harga pekerjaan sesuai dengan update harga terbaru dalam Master BUASO. 
• Excel : Untuk Export Daftar Analisa Biaya Pekerjaan ke dalam format excel. 
• Kunci : Klik kiri – Mengunci baris data agar tidak bisa dihapus / direvisi oleh user lain.  
• Kunci : Klik kanan – Melepas kunci data. 
• Exit : Untuk keluar dari menu ini. 


