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RINGKASAN  

 

 

AHSP merupakan perhitungan kebutuhan biaya yang merangkum mulai dari 

biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu 

jenis pekerjaan tertentu. Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa pelaku usaha 

konstruksi, AHSP ini sangat berguna dan merupakan item penting dalam pekerjaan 

mereka. Beberapa dari mereka menyayangkan penerbitan AHSP ini tiap tahunnya 

sangat lama terkadang AHSP terbit mendekati batas akhir penganggaran tahunan. 

Keterlambatan itu ditengarai oleh proses yang masih manual dalam pengerjaannya, 

mulai dari tahap survei tiap-tiap toko bangunan per masing-masing region kecamatan 

di Kabupaten Kampar hingga pengolahan data ke dalam bentuk dokumen yang siap 

digunakan oleh para pelaku usaha jasa konstruksi.  



BAB 1.  

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1. Latar Belakang Penelitian  

 

Kampar adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan 

luas wilayah ± 11.289,28 km2. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318/VII/1987 pada tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten 

Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati pada saat itu.  

Saat ini perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Kampar melaju seiring 

dengan perkembangan zaman. Gedung, jalan, dan bangunan air dikebut untuk dapat 

menyejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar. Setiap pembangunan 

tentunya melalui tahapan perencanaan, baik itu dalam segi desain hingga perencanaan 

kebutuhan bahan dan anggara pelaksanaan. Dinas-dinas yang ada pada Pemerintahan 

Kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten 

Kampar, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Dinas PUPR tiap tahunnya menerbitkan dokumen perencanaan yang salah satunya 

adalah basic price yang berisikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai 

aturan dalam penganggaran pelaksanaan suatu proyek pembangunan.  

AHSP merupakan perhitungan kebutuhan biaya yang merangkum mulai dari 

biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu 

jenis pekerjaan tertentu. Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa pelaku usaha 

konstruksi, AHSP ini sangat berguna dan merupakan item penting dalam pekerjaan 

mereka. Beberapa dari mereka menyayangkan penerbitan AHSP ini tiap tahunnya 

sangat lama terkadang AHSP terbit mendekati batas akhir penganggaran tahunan. 

Keterlambatan itu ditengarai oleh proses yang masih manual dalam pengerjaannya, 

mulai dari tahap survei tiap-tiap toko bangunan per masing-masing region kecamatan 

di Kabupaten Kampar hingga pengolahan data ke dalam bentuk dokumen yang siap 

digunakan oleh para pelaku usaha jasa konstruksi.  

Saat ini kebanyakan proses pelaksanaan suatu pekerjaan dipaksa berevolusi ke 

sistem digital, terdapat banyak alasan mengapa seseorang harus mempertimbangkan 

untuk beralih menggunakan teknologi digital, di antaranya:  

Efisiensi: Teknologi digital memungkinkan kita untuk bekerja lebih cepat dan 

lebih efisien. Proses manual seperti pencatatan data dan pengarsipan dokumen dapat 



dilakukan dengan mudah dan cepat dengan bantuan perangkat lunak atau aplikasi 

digital.  

Aksesibilitas: Dengan teknologi digital, kita dapat mengakses informasi dan 

sumber daya dari mana saja dan kapan saja, asalkan kita memiliki koneksi internet. Ini 

dapat memudahkan kita dalam mengakses data dan informasi yang dibutuhkan, tanpa 

perlu hadir secara fisik di tempat tertentu.  

Penghematan biaya: Teknologi digital dapat membantu kita menghemat biaya, 

terutama dalam hal penggunaan kertas dan pengiriman dokumen fisik. Dokumen dapat 

diarsipkan dan dibagikan secara digital, sehingga mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mencetak, mengirim, dan menyimpan dokumen secara fisik.  

Fleksibilitas: Dengan teknologi digital, kita dapat bekerja dari mana saja, 

termasuk dari rumah atau tempat lain di luar kantor. Ini memungkinkan kita untuk 

memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam jadwal kerja kita dan dapat membantu 

meningkatkan produktivitas.  

Keamanan: Teknologi digital dapat membantu kita menjaga keamanan data dan 

informasi yang kita miliki. Data dapat disimpan dengan aman dan terlindungi dari akses 

yang tidak sah dengan bantuan perangkat lunak keamanan dan protokol yang tepat.  

Kemudahan penggunaan: Dalam banyak kasus, teknologi digital memiliki 

antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan digunakan oleh semua orang, bahkan 

oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat.  

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan 

efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan kerja kita, serta mengurangi biaya yang 

dikeluarkan untuk mencetak dan mengirim dokumen fisik, hal ini yang akan penulis 

coba implementasikan dalam menentukan AHSP, sehingga dokumen yang dihasilkan 

menjadi lebih reliable dan tentunya lebih efektif dan efisien.  

  

  

1. 2. Rumusan Penelitian  

 

Rumusan penelitian merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan perhatian yang menjadi titik fokus penelitian. Adapun rumusan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi AHSP berbasis web?  

2. Apa saja fitur-fitur yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi AHSP 

berbasis web?  



3. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi AHSP berbasis web dengan database 

AHSP yang ada?  

4. Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi AHSP berbasis web terhadap 

efisiensi dan akurasi perhitungan harga satuan pekerjaan?  

 

 

1. 3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai 

suatu penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi AHSP berbasis web yang dapat 

membantu pengguna dalam melakukan analisa harga satuan pekerjaan 

secara efisien dan akurat.  

2. Mengimplementasikan fitur-fitur yang relevan dan diperlukan dalam 

aplikasi AHSP berbasis web.  

3. Mengintegrasikan aplikasi dengan database harga satuan pekerjaan yang 

ada, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan 

meningkatkan akurasi perhitungan harga satuan pekerjaan.  

4. Mengevaluasi efisiensi dan akurasi perhitungan harga satuan pekerjaan 

yang dilakukan oleh aplikasi AHSP berbasis web.  

 

 

1. 4. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penelitian berhubungan dengan keluaran penelitian di dalam karya tulis 

ilmiah yang dikerjakan, berikut manfaat penelitian yang diharapkan:  

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, khususnya dalam hal pembuatan aplikasi berbasis web yang 

dapat mempermudah akses dan pengolahan data.  

2. Memperkaya wawasan dan pengetahuan terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi, khususnya dalam hal desain dan pengembangan aplikasi 

berbasis web.  

3. Meningkatkan nilai tambah pada penelitian dan pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, serta memberikan peluang untuk memperluas 

jangkauan penggunaan teknologi tersebut di berbagai sektor industri 

konstruksi sipil.  

 



BAB 2.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Penelitian Relevan   
 

Beberapa Penelitian relevan diantaranya berjudul "Penerapan Sistem Informasi 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Berbasis Web pada Proyek Konstruksi" yang 

dilakukan oleh Eko Budi Santoso dan Agung Tri Pamungkas. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan sistem informasi AHSP berbasis web yang dapat membantu 

dalam perhitungan biaya pekerjaan konstruksi secara efisien dan akurat. Dalam 

penelitian ini, para peneliti menggunakan teknologi TIK seperti HTML, CSS, PHP, dan 

MySQL untuk membangun sistem informasi AHSP.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi AHSP 

berbasis web dapat mempermudah proses perhitungan biaya pekerjaan konstruksi dan 

mengurangi kesalahan manusia dalam melakukan perhitungan. Selain itu, sistem ini 

juga dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya yang diperlukan 

dalam proyek konstruksi. Dalam kesimpulan penelitian, para peneliti menyatakan 

bahwa penggunaan teknologi TIK dalam pembangunan sistem informasi AHSP 

berbasis web dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam proses perhitungan 

biaya pekerjaan konstruksi. Dengan adanya sistem informasi AHSP berbasis web, 

diharapkan dapat membantu para profesional konstruksi dalam menghitung biaya 

pekerjaan dengan lebih efisien dan akurat.  

Penelitian lainnya adalah "Penerapan Sistem Informasi AHSP Berbasis Cloud 

Computing pada Proyek Konstruksi" oleh Wahyu Setiyono dan Budi Susilo. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi AHSP berbasis cloud computing 

yang dapat diakses secara online dan memungkinkan kolaborasi antara para profesional 

konstruksi. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HTML, CSS, PHP, 

JavaScript, dan Google Cloud Platform. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan sistem informasi AHSP berbasis cloud computing dapat memudahkan akses 

informasi dan meningkatkan kolaborasi antara para profesional konstruksi.  

Berikutnya, "Analisis Perbandingan Penggunaan Software AHSP dalam 

Penghitungan Harga Satuan Pekerjaan di Proyek Konstruksi" oleh Fajar Surya 

Gumilang dan Fajar Maulana. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan beberapa 

software AHSP yang tersedia di pasar dan menganalisis kelebihan dan kekurangan 



masing-masing software. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

Microsoft Excel, ArchiCAD, dan RENCANA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa masing-masing software memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu 

dipertimbangkan sebelum digunakan dalam perhitungan biaya pekerjaan konstruksi.  

  

2. 2. Mata Kuliah yang Terintegrasi  
 

Pada jurusan Informatika, matakuliah yang terkait dengan penelitian ini antara 

lain Pemrograman Berorientasi Object, Dasar Pemrograman, Database, Sistem 

Informasi, Pemrograman Web, dan Teknologi Web. Sedangkan pada jurusan Sipil, 

matakuliah yang terkait dengan penelitian ini antara lain Analisis Estimasi Biaya 

Konstruksi, Manajemen Proyek Konstruksi, Teknologi Konstruksi, dan Perencanaan 

dan Estimasi Proyek Konstruksi  

1. Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak  

Mata kuliah Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak adalah salah satu 

mata kuliah yang diajarkan Teknik Informatika pada semester 5. Mata kuliah ini 

bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merancang, 

mengimplementasikan, dan menguji perangkat lunak secara profesional.  

Beberapa topik yang umumnya dibahas dalam mata kuliah Perancangan dan 

Implementasi Perangkat Lunak antara lain, proses perancangan perangkat lunak, 

termasuk analisis kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. Metode-metode perancangan perangkat lunak, seperti model waterfall, 

model spiral, model agile, dan lain-lain. Pemrograman berorientasi objek dan desain 

patterns, yaitu konsep dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

lunak yang mudah dimengerti, mudah dirawat, dan mudah ditingkatkan. Penggunaan 

perangkat lunak pengembangan, seperti IDE (Integrated Development Environment), 

version control, dan debugging tools. Pengujian perangkat lunak, termasuk pengujian 

fungsional, pengujian non-fungsional, dan pengujian unit. Dokumentasi perangkat 

lunak, termasuk dokumentasi pengembangan dan dokumentasi pengguna.  

  

Mata kuliah Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak sangat penting bagi 

mahasiswa yang ingin menjadi seorang pengembang perangkat lunak atau software 

engineer, karena topik-topik yang diajarkan di dalamnya membekali mahasiswa dengan 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, 



dan menguji perangkat lunak secara profesional. Selain itu, mata kuliah ini juga 

membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara 

kolaboratif dalam tim pengembangan perangkat lunak.  

  

2. Dasar Pemrograman  

Mata kuliah Dasar Pemrograman merupakan salah satu mata kuliah wajib pada 

prodi Teknik Informatika pada semester 1. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

memperkenalkan konsep dasar pemrograman kepada mahasiswa, terutama bagi yang 

baru pertama kali mempelajari pemrograman. Topik  yang dibahas dalam mata kuliah 

Dasar Pemrograman antara lain Konsep dasar pemrograman, seperti algoritma, struktur 

data, variabel, tipe data, operasi aritmatika dan logika. Pemrograman procedural, yaitu 

pemrograman berdasarkan urutan instruksi yang harus dilakukan oleh program. 

Struktur kendali pemrograman, seperti kondisional (if-else) dan pengulangan (looping). 

Fungsi dan prosedur, yaitu blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali dalam program. 

Array, yaitu struktur data untuk menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang 

sama. Input dan output, yaitu cara untuk memasukkan data ke dalam program dan 

menampilkan hasilnya.  

Selain itu, dalam mata kuliah Dasar Pemrograman juga sering diajarkan tentang 

cara memecahkan masalah dengan menggunakan pemrograman, serta prinsip-prinsip 

desain yang baik dalam membuat program. Mata kuliah Dasar Pemrograman sangat 

penting bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah pemrograman lanjutan, 

karena topik-topik yang diajarkan di dalamnya merupakan dasar yang harus dikuasai 

sebelum mempelajari topik lebih lanjut. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar 

pemrograman juga sangat berguna dalam karir sebagai seorang programmer.  

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) adalah salah satu mata kuliah Teknik 

Informatika semester 3. Pada umumnya, mata kuliah PBO membahas tentang konsep, 

prinsip, dan teknik pemrograman berorientasi objek yang diterapkan dalam bahasa 

pemrograman PHP.  

Beberapa topik yang umumnya dibahas dalam mata kuliah PBO antara lain, 

konsep dasar pemrograman berorientasi objek, seperti class, object, inheritance, 

polymorphism, dan encapsulation. Pembuatan class dan object, termasuk cara 

mendefinisikan atribut dan method dalam class. Inheritance dan polymorphism, yaitu 

konsep untuk memperluas atau mengubah perilaku class yang sudah ada. 



Encapsulation, yaitu teknik untuk menyembunyikan detail implementasi suatu class 

dari class lain.  

Pemrograman berorientasi objek memiliki banyak manfaat dalam pengembangan 

perangkat lunak, seperti memudahkan pengembangan, perawatan, dan pengujian kode, 

meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, serta memungkinkan pemrogram untuk 

menangani kompleksitas yang lebih besar dalam pengembangan perangkat lunak.  

 

3. Estimasi Biaya  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dilakukan oleh mahasiswa 

pada semester 5 (lima), mata kuliah ini meliputi pembahasan variabel estimasi, jenis-

jenis metode estimasi, penawaran, biaya proyek, bahan, tenaga kerja, peralatan dan 

value engineering. Estimasi biaya memiliki bobot 2 SKS (Sistem Kredit Semester) per 

minggunya, yang mana penyiapan dokumen AHSP merupakan materi yang diajarkan 

kepada mahasiswa dalam upaya/usaha penyusunan rencana penganggaran proyek. 

Materi tersebut dilaksanakan pada pertemuan minggu kesembilan hingga pertemuan 

kelima belas dari Rencana Perkuliahan Semester (RPS).  

 

  

 



BAB 3.  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis telah 

melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan 

terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut : 

3. 1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pengamatan yang 

melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka atau kuantitas. Penelitian 

kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, chi kuadrat, dan juga 

perhitungan statistik lainnya. (Hasibuan, 2007). 

3. 2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam merancang dan membangun sistem ini adalah 

berdasarkan standarisasi buku biru (blueprint) / peraturan Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan 

Umum (PU) tahun 2010 versi III. 

3. 3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan dalam 

pembangunan sistem, akan dilakukan metode pengumpulan data dan informasi dengan 

menggunakan : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap 

narasumber/sumber data. 

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut : 

Terget Narasumber 1  : Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan 

  Umum (PU)  

Waktu    : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber 

Tema    : Mengetahui proses dalam analisis harga satuan 

 pekerjaan proyek kontruksi Bina Marga. 

Tujuan : 

1) Mengetahui proses analisis harga satuan pekerjaan proyek kontuksi Bina 



Marga. 

2) Mengetahui kebijakan dan regulasi tentang analisa harga satuan 

pekerjaan proyek kontruksi Bina Marga. 

 

2. Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan 

bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

 

3. 4. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 

penelitian ini adalah laptop ASUS dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Processor : AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.00 GHz 

2. RAM : 4,00 GB 

3. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, 32-bit 

4. Hard disk : 320 GB 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Google Chrome Version 55.0.2883.87, atau aplikasi web browser sejenis. 

2. Sublime Text 2, Ver. 2.0.2 

3. XAMPP Control Panel v3.2.1 

4. Bootstrap v3.3.633 

 

3. 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis pengolaan data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan 

catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

3. 6. Metode Perancangan Aplikasi 

Metode perancangan aplikasi yang akan digunakan adalah Waterfall. Waterfall 

atau air terjun adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak. 



Model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti 

air terjun. Metode ini dipilih dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap 

demi tahap dimulai dari Requirement analysis and definition, System and Software 

design, Implementation, Integration and System Testing dan Operation and 

Maintenance. (Pressman, 2012). 

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Requirements Definition, seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan 

dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan software yang diharapkan 

pengguna dan batasan software. 

b. Sistem & Software Design, tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. 

Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya 

dikerjakan dan bagaimana tampilannya. 

c. Implementation & Unit Testing, dalam tahap ini dilakukan pemrograman. 

Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan 

digabungkan dalam tahap berikutnya. 

d. Integration & Sistem Testing, ditahap ini dilakukan penggabungan 

modulmodul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan 

masih terdapat kesalahan atau tidak. 

e. Operation & Maintenance, ini merupakan tahap terakhir dalam model 

waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. 

Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan 

pada langkah sebelumnya. (Pressman, 2012) 

 

 



 

BAB IV  

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

A. Anggaran Biaya  

  

Justifikasi Anggaran Penelitian  

No  Uraian  Satuan  Volume  Besaran  Volumex 

Besaran  

1.  Honorarium  

 
a. Honorarium 

Koordinator 

Peneliti/Perekayasa 

OB 1 Rp.550.000 550.000 

 b. .Pembantu Peneliti/ 

Perekayasa 
OJ 10 Rp. 250.000 2.500.000 

Subtotal Honorarium    3.050.000  

2  Bahan Penelitian  

   a. ATK  

1. Kertas A4  

2. Pena  

3. Map  

 

Rim 

 

3 

 

60.000 

 

180.000 

Kotak 1 60.000 60.000 

Lusin 1 60.000 60.000 

Subtotal Bahan Penelitian  300.000  

3. Pengumpulan Data  

   a. Transport  Ok 10 60.000 600.000 

   b. Biaya Konsumsi  Ok 10 250.000 2.500.000 

Subtotal biaya pengumpulan data  3.150.000  

4. Pelaporan, Luaran Penelitian  

   a.Foto Copy Proposaldan 

Laporan, Kuisioner dsb  
OK 200 

Rp. 500  100.000  

   b. Jilid Laporan  OK 3 Rp. 25.000  75.000  

   c. Luaran Penelitian  

a. Jurnal Nasional 

Sinta 1  

b. Jurnal Nasional 

Sinta 2  

c. Jurnal Nasional 

Sinta 3  

Publish  

   

 

   

3.325.000  

   

   

 

3.225.000  

Subtotal biaya Laporan dan Luaran Penelitian    3.400.000  

Total  10.000.000  
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