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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha sektor properti di Indonesia

khususnya di Jakarta sejak dekade 1990 maka para pengembang (developer) dituntut

untuk melakukan efisiensi dalam melaksanakan proyek konstruksi. Tujuan utama dari

efisiensi agar properti yang dibangun mempunyai daya saing. Dalam suatu usaha properti

unsur biaya terbesar terletak pada biaya konstruksi. Untuk itu seiring dengan berjalannya

proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek, pemilik proyek senantiasa berupaya

melakukan optimasi dan efisiensi agar didapatkan proyek dengan biaya yang lebih rendah

tanpa mengabaikan kualitas dan fungsinya.

Pada suatu proyek yang bernilai besar terdapat beberapa segmen pekerjaan yang

biaya pengerjaannya memiliki pengaruh yang besar pada biaya proyek secara

keseluruhan. Biaya pada segmen-segmen pekerjaan tersebut dipengaruhi dari beberapa

aspek, diantaranya dilihat dari segi bahan atau material, metode pengerjaan, jumlah

tenaga kerja, waktu pelaksanaan dan lain-lain.

Aspek pembiayaan yang besar menjadi pusat perhatian untuk dilakukan analisa

kembali dengan tujuan untuk mencari penghematan. Hal tersebut memunculkan banyak

alternatif-alternatif yang dijadikan dasar pemikiran untuk melakukan kajian yang sifatnya

tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat perencana ataupun mengoreksi

perhitungannya namun lebih mengarah kepada penghematan biaya yang akan diperoleh

dari modifikasi terhadap elemen bagian gedung. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu

Value Engineering (selanjutnya disebut dengan Rekayasa Nilai) agar biaya-biaya dan

usaha-usaha yang tidak diperlukan atau tidak mendukung dapat dihilangkan sehingga

nilai atau biaya proyek tersebut dapat berkurang.

Rekayasa Nilai adalah suatu cara pendekatan yang kreatif dan terencana dengan

tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya-biaya yang tidak perlu.

Rekayasa Nilai digunakan untuk mencari suatu alternatif-alternatif atau ide-ide yang
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bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah dari harga yang telah

direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu pekerjaan.

Menurut Edward D. Heller (1971) Rekayasa Nilai merupakan penerapan

sistematis dari sejumlah teknik untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi suatu benda dan

jasa dengan memberi nilai terhadap masing-masing fungsi yang ada serta

mengembangkan sejumlah alternatif yang memungkinkan tercapainya fungsi tersebut

dengan biaya total minim.

Lawrence D. Miles (1971) dan Barrie dan Poulson (1984) mengatakan Rekayasa

Nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk

mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu. Biaya yang tidak perlu ini adalah

biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan, sesuatu yang menghidupkan

penampilan yang baik ataupun sifat yang diinginkan oleh konsumen.

Dell’Isola (1974) mendefinisikan Rekayasa Nilai adalah suatu pendekatan

sistematis untuk memperoleh hasil yang maksimal dari setiap biaya yang dikeluarkan.

Dimana diperlukan suatu usaha kreatif untuk menganalisa fungsi dengan menghapus atau

memodifikasi penambahan harga yang tidak perlu dalam proses pembiayaan konstruksi,

operasi atau pelaksanaan, pemeliharaan, pergantian alat dan lain-lain.

Sedangkan menurut Donomartono (1999) Rekayasa Nilai adalah suatu metode

evaluasi yang menganalisa teknik dan nilai dari suatu proyek atau produk yang

melibatkan pemilik, perencana dan para ahli yang berpengalaman dibidangnya masing-

masing dengan pendekatan sistematis dan kreatif yang bertujuan untuk menghasilkan

mutu dan biaya serendah-rendahnya, yaitu dengan batasan fungsional dan tahapan

rencana tugas yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya dan usaha-

usaha yang tidak diperlukan atau tidak mendukung.

Permasalahan didalam pelaksaanan pembangunan gedung Hotel All Seasons

Jakarta adalah membangun hotel yang memenuhi standar internasional dengan anggaran

yang terbatas sehingga perlu dilakukan rekayasa nilai agar pembangunan tersebut dapat

selesai dengan kualitas dan anggaran sesuai yang diharapkan.
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1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk lebih memahami permasalahan

pengendalian biaya yang terjadi pada saat pelaksanaan suatu proyek gedung bertingkat

serta mencari solusi dengan melakukan optimasi dan efisiensi dengan melakukan

Rekayasa Nilai.

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain adalah untuk :

a. Memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada Pemilik Proyek, perencana

maupun pelaksana mengenai alternatif-alternatif apa saja yang dapat dapat

dilakukan untuk mengefisienkan biaya pekerjaan struktur pelat lantai.

b. Mendapatkan alternatif penggunaan bahan dan desain struktur yang digunakan

dalam menganalisis atau melakukan rekayasa nilai terhadap struktur pelat lantai.

c. Mendapatkan perbedaan biaya total proyek yang telah direncanakan sebelumnya

dengan biaya total proyek yang sudah dilakukan analisis rekayasa nilai.

1.3 Batasan Masalah

Batasan yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Penulis membatasi analisis rekayasa nilai hanya elemen struktur pelat lantai

pada proyek gedung Hotel All Seasons Jakarta dengan menggunakan

alternatif beton komposit dek baja bergelombang dan pelat lantai beton

precast Hollow Core Slab (HCS) yang dilakukan pada tahap pelaksanaan

b. Dasar perhitungan harga satuan untuk menghitung anggaran biaya pekerjaan

alternatif berdasarkan data dari proyek sejenis yang sedang dilaksanakan

ataupun yang telah selesai dilaksanakan, data harga material yang ada pada

Konsultan Quantity Surveyor PT. Danata Estima Sarana serta daftar harga

dari pemasok material.
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1.4 Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah dalam pelaksanaan pembangunan gedung Hotel

All Seasons Jakarta diantaranya adalah:

a. Adanya item pekerjaan yang kurang optimal terhadap fungsi biaya dan waktu,

maka diadakan Rekayasa Nilai dengan mengusulkan alternatif pengganti

tanpa mengorbankan mutu bahan.

b. Perlunya optimasi dilakukan karena pelaksanaan proyek dengan metode fast

track seringkali berdampak terjadinya banyak pekerjaan tambah (variation

order) akibat desain yang masih belum sempurna pada saat dilaksanakan

tender sehingga membebani anggaran proyek.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rekayasa Nilai terhadap elemen pelat lantai pada proyek

pembangunan gedung Hotel All Seasons Jakarta meliputi:

a. Melakukan inventarisasi item pekerjaan.

b. Melakukan analisis Harga Satuan dan RAB.

c. Melakukan analisis Rekayasa Nilai terhadap pelat lantai asal dengan pelat

lantai alternatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sembilan bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan: Memuat tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan,

batasan masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan gambaran umum dari isi tugas

akhir.

Bab II Dasar Teori: Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan

Rekayasa Nilai serta dilengkapi dengan referensi-referensi yang digunakan.
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Bab III Metodologi: Bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan serta proses

penelitian meliputi metode pengumpulan data, langkah penelitian antara lain berupa

langkah yang tersusun secara sistematis yaitu tahap informasi, tahap kreatif dan tahap

analisa dan tahap rekomendasi.

Bab IV Analisis dan Pembahasan: Bab ini membahas uraian pekerjaan yang akan

dilakukan Rekayasa Nilai, serta uraian data-data untuk dilakukan analisis dan

perhitungan.

Bab V Kesimpulan dan Saran: Bab ini berisi penutup dari Tugas Akhir meliputi

kesimpulan dan saran.
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BAB II

DASAR TEORI

2.1 Definisi Rekayasa Nilai

Dalam melakukan perencanaan anggaran biaya suatu proyek konstruksi

gedung dipengaruhi oleh beberapa elemen pekerjaan, diantaranya adalah

arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal. Untuk mengetahui dan memperjelas

komposisi elemen biaya tersebut dalam kaitannya dengan analisa rekayasa nilai

dapat kita lihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Elemen Yang Mempengaruhi Biaya Pembangunan
Suatu Gedung (Dell’Isola, 1974)

Keputusan yang diambil dalam masing-masing elemen pekerjaan tersebut

akan mempengaruhi biaya baik didalam elemen tersebut maupun secara

keseluruhan, misalnya apabila terjadi pembengkakan biaya pada salah satu

elemen, maka akan mempengaruhi biaya total keseluruhan. Untuk mengatasi hal

tersebut diperlukan suatu metode yang dapat membuat biaya elemen tersebut

menjadi lebih optimal, metode tersebut dalam manajemen konstruksi disebut

Rekayasa Nilai (Value Engineering). Sebagai contoh, dalam elemen arsitek

perencanaan desain dan bahan yang dipakai untuk membuat suatu bangunan

tampak indah dan menarik, kadang-kadang dapat membuat anggaran biayanya

menjadi besar dan mempengaruhi biaya total proyek. Oleh karena itu diperlukan
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suatu usaha pendekatan rekayasa nilai untuk merencanakan penghematan biaya

yang masih berpedoman pada desain utama.

Miles (1971) dalam Barrie dan Poulson (1984) mengatakan Rekayasa

Nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk

mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu. Biaya yang tidak perlu ini

adalah biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan, sesuatu yang

menghidupkan penampilan yang baik ataupun sifat yang diinginkan oleh

konsumen.

Dell’Isola (1974) mendefinisikan rekayasa nilai adalah suatu pendekatan

sistematis untuk memperoleh hasil yang maksimal dari setiap biaya yang

dikeluarkan. Dimana diperlukan suatu usaha kreatif untuk menganalisa fungsi

dengan menghapus atau memodifikasi penambahan harga yang tidak perlu dalam

proses pembiayaan konstruksi, operasi atau pelaksanaan, pemeliharaan,

pergantian alat dan lain-lain.

Menurut Heller (1971) dalam Hutabarat (1995) rekayasa nilai merupakan

penerapan sistematis dari sejumlah teknik untuk mengidentifikasikan fungsi-

fungsi suatu benda dan jasa dengan memberi nilai terhadap masing-masing fungsi

yang ada serta mengembangkan sejumlah alternatif yang memungkinkan

tercapainya fungsi tersebut dengan biaya total minimum.

Menurut Donomartono (1999) rekayasa nilai adalah suatu metode evaluasi

yang menganalisa teknik dan nilai dari suatu proyek atau produk yang melibatkan

pemilik, perencana dan para ahli yang berpengalaman dibidangnya masing-

masing dengan pendekatan sistematis dan kreatif yang bertujuan untuk

menghasilkan mutu dan biaya serendah-rendahnya, yaitu dengan batasan

fungsional dan tahapan rencana tugas yang dapat mengidentifikasi dan

menghilangkan biaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukan atau tidak

mendukung.
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2.2. Karakteristik Rekayasa Nilai

a. Menurut Hutabarat (1995) karakteristik rekayasa nilai diantaranya adalah :

b. Berorientasi pada fungsi Perancangan dimulai dengan mengidentifikasi

fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Dalam penerapan rekayasa nilai harus jeli

mencari elemen pekerjaanpekerjaan yang memiliki potensial untuk dilakukan

analisis rekayasa nilai, sehingga dapat menghasilkan penghematan biaya total

proyek.

c. Berorientasi pada sistem Perancangan harus dilakukan dengan

mempertimbangkan seluruh dimensi permasalahan, melihat keterkaitan antara

komponenkomponennya dalam mengidentifikasikan dan menghilangkan

biayabiaya yang tak diperlukan. Dalam melakukan analisis rekayasa nilai pada

suatu item pekerjaan harus memperhatikan perencanaan anggaran biayanya.

Bagaimana proses perencanaan biaya dari komponen-komponen item

pekerjaan tersebut, agar nantinya dapat dilakukan pengidentifikasian dan

penghilangan biaya-biaya yang tidak diperlukan.

d. Multi disiplin perancangan melibatkan berbagai disiplin keahlian. Suatu

pekerjaan sebelum dilakukan perhitungan analisis rekayasa nilai, harus

diperhitungkan dulu dari segi perencanaan desain struktur dan anggaran

biayanya. Untuk itu diperlukan berbagai ilmu dalam bidang teknik sipil,

seperti struktur beton, bahan, rencana anggaran biaya (RAB), teknik pondasi

dan lain-lain.

e. Berorientasi pada siklus hidup produk melakukan analisis terhadap biaya total

untuk memiliki dan mengoperasikan fasilitas selama siklus hidupnya.

Misalnya, siklus hidup produk tersebut direncanakan dalam jangka waktu

pendek, maka harus diperhitungkan apakah investasi modal yang ditanamkan

dalam produk tersebut bisa kembali dalam jangka waktu yang pendek.

f. Pola pikir kreatif dalam proses perancangan harus dapat mengidentifikasikan

alternatif-alternatif pemecahan masalah secara kreatif. Dalam mencari

alternatif pengganti dapat diusulkan sebanyak-banyaknya. Banyaknya

alternatif yang diusulkan akan membuat banyaknya pilihan untuk dijadikan
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alternatif pengganti dengan membandingkan alternatif-alternatif tersebut dan

memilih salah satu yang terbaik.

2.3. Tahapan Dalam Rekayasa Nilai (Value Engineering)

Menurut Hutabarat (1995) tahapan dalam melakukan aplikasi rekayasa

dibagi menjadi 5 (lima) yaitu :

a. Tahap informasi

b. Tahap pengembangan ide spekulatif

c. Tahap analisa

d. Tahap pengembangan

e. Tahap rekomendasi

Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Informasi

Dalam Hutabarat (1995) menyebutkan tahap informasi adalah

mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai proyek. Menurut

Dell’Isola (1974) dalam Barrie dan Poulson (1984) informasi suatu item

pekerjaan dapat berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

 Itemnya apa ?

 Apa fungsinya ?

 Berapa nilai fungsi tersebut ?

 Berapa total biayanya ?

 Area mana yang mempunyai indikasi biaya tinggi atau nilai yang

rendah ?

Selain itu informasi penting lainnya dapat berupa :

 Sudah berapa lama desain itu dibuat atau digunakan.

 Sistem alternatif material atau metode apa yang digunakan dalam

konsep aslinya.

 Masalah khusus apa yang ada pada sistem atau proyek.

 Seberapa sering penggunaan desain ini setiap tahunnya.
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Informasi umum suatu proyek menurut Donomartono (1999) dapat berupa :

 Kriteria desain teknis.

 Kondisi lapangan (topografi, kondisi tanah, daerah sekitar, gambar

sekitar).

 Kebutuhan-kebutuhan regular.

 Unsur-unsur desain (komponen konstruksi dan bagian-bagian dari

proses.

 Riwayat proyek.

 Batasan yang dipakai untuk proyek.\

 Utility yang tersedia.

 Perhitungan desain.

 Partisipasi publik.

Teknik-teknik yang dapat dipergunakan pada tahap informasi yaitu, cost

breakdown, cost model, dan analisis fungsi. Teknik-teknik tersebut

akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Rincian Biaya (Cost Breakdown)

Menurut Dell’Isola (1974) cost breakdown adalah suatu analisis

untuk menggambarkan distribusi pemakaian biaya dari item-item

pekerjaan suatu elemen bangunan. Jumlah biaya item pekerjaan tersebut

kemudian diperbandingkan dengan total biaya proyek untuk mendapatkan

prosentase bobot pekerjaan. Bila memiliki bobot pekerjaan besar, maka

item pekerjaan tersebut potensial untuk dianalisa rekayasa nilai. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel. 2.1 Rincian Biaya (Cost Breakdown)

Item Pekerjaan Biaya

1 Pekerjaan A Rp ………………………..

2 Pekerjaan B Rp ………………………..

3 Pekerjaan C Rp ………………………..

4 Pekerjaan D Rp ………………………..

5 Pekerjaan E Rp ………………………..

6 Pekerjaan F Rp ………………………..

Total Rp. M

Biaya Proyek Keseluruhan Rp. N

Presentase Rp. M/N

= ……..%

Sumber : Dell’Isola (1974)

Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Pekerjaan A-F merupakan item-item pekerjaan dari suatu elemen

bangunan yang memiliki potensial untuk dilakukan rekayasa nilai.

Item pekerjaan tersebut dipilih karena memiliki biaya yang besar dari

elemen pekerjaan yang lainnya.

 Untuk mengetahui item pekerjaan tersebut potensial untuk dilakukan

rekayasa nilai adalah dengan memperbandingkan jumlah item

pekerjaan tersebut dengan biaya total proyek. Bila memiliki prosentase

besar, maka potensial dilakukan rekayasa nilai.

 Setelah diidentifikasi, nantinya dipilih salah satu item pekerjaan A-F

yang memiliki potensial untuk dilakukan analisis rekayasa nilai. Selain

memiliki biaya yang besar, dalam memilih item pekerjaan dapat

ditinjau dari segi bahan dan desain yang nantinya dapat memunculkan

berbagai macam alternatif pengganti.

2. Skematik Biaya (Cost Model)

Dell’Isola (1974) mengatakan cost model adalah suatu model yang

digunakan untuk mengambarkan distribusi biaya total suatu proyek.

Penggambarannya dapat berupa suatu bagan yang disusun dari atas ke

bawah. Bagian atas adalah jumlah biaya elemen bangunan dan
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dibawahnya merupakan susunan biaya item pekerjaan dari elemen

bangunan tersebut. Dengan cost model dapat diketahui biaya total proyek

secara keseluruhan dan dapat dilihat perbedaan biaya tiap elemen

bangunan. Perbedaan biaya tiap elemen bangunan tersebut dapat dijadikan

pedoman dalam menentukan item pekerjaan mana yang akan dilakukan

analisis rekayasa nilai. Untuk lebih jelasnya cost model dapat dilihat pada

gambar 2.2
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Gambar 2.2 Diagram Cost Model
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Gambar 2.2 menjelaskan suatu bagan cost model yang

menggambarkan distribusi perencanaan biaya suatu proyek gedung

standar. Biaya total proyek diperoleh dari penjumlahan elemen bangunan,

seperti arsitek, mekanikal, elektrikal dan lain-lain seperti pada gambar.

Biaya elemen bangunan merupakan penjumlahan dari item-item pekerjaan

yang terdapat dalam elemen tersebut, seperti pada elemen mekanikal

terdapat item pekerjaan pemipaan, HC, pemadam kebakaran. Untuk bagan

dengan garis utuh adalah ideal cost atau biaya perencanaan awal dan

merupakan rencana anggaran biaya proyek, sedangkan pada bagan dengan

garis putus-putus adalah actual worth yang merupakan rencana anggaran

biaya setelah dilakukan analisis rekayasa nilai. Nantinya dapat dilihat

perbedaan antara biaya perencanaan awal proyek dengan biaya proyek

yang sudah dilakukan analisis rekayasa nilai.

3. Analisis Fungsi

Menurut Hutabarat (1995) fungsi adalah kegunaan atau manfaat

yang diberikan produk kepada pemakai untuk memenuhi suatu atau

sekumpulan kebutuhan tertentu. Analisis fungsi merupakan suatu

pendekatan untuk mendapatkan suatu nilai tertentu, dalam hal ini fungsi

merupakan karakterisitk produk atau proyek yang membuat produk atau

proyek dapat bekerja atau dijual.

Secara umum fungsi dibedakan menjadi fungsi primer dan fungsi

sekunder. Fungsi primer adalah fungsi, tujuan atau prosedur yang

merupakan tujuan utama dan harus dipenuhi serta suatu identitas dari

suatu produk tersebut dan tanpa fungsi tersebut produk tidak mempunyai

kegunaan sama sekali. Fungsi sekunder adalah fungsi pendukung yang

mungkin dibutuhkan untuk melengkapi fungsi dasar agar mempunyai nilai

yang baik. Analisis fungsi bertujuan untuk :

 Mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama ( sesuai dengan kebutuhan )

dan menghilangkan fungsi-fungsi yang tidak diperlukan.

 Agar perancang dapat mengidentifikasikan komponen-komponen dan

menghasilkan komponen-komponen yang diperlukan. Analisis fungsi

dapat dilihat pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Analisa Fungsi

No

Kom

ponen

Fungsi Worth Cost

VERB NOUN KIND (Rp) (Rp)

1 A Menahan Beban P Rp….. Rp…

2 B Meneruskan Beban S Rp….. Rp

ΣRp. W ΣRp. C 

Sumber: Donomartono (1999)

Nilai cost / worth = ΣRp C / ΣRp W  

Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Analisis fungsi hanya menerangkan item pekerjaan yang akan

dilakukan analisis rekayasa nilai dan definisi fungsi dari kata kerja dan

kata benda. Analisis fungsi selain digunakan pada tahap informasi

nantinya juga dimunculkan pada tahap analisis.

 A, B merupakan komponen-komponen dari item pekerjaan yang akan

dianalisis fungsinya.

 Pada kolom fungsi yang terdapat kolom verb, noun dan kind

merupakan identifikasi fungsi daripada komponen. Untuk verb

merupakan identifikasi fungsi kata kerja pada komponen. Untuk noun

merupakan identifikasi fungsi kata benda daripada komponen. Untuk

kind merupakan identifikasi fungsi jenis daripada komponen. P

merupakan fungsi primer/ pokok, sedangkan S merupakan fungsi

sekunder.

 Pada kolom cost diisi biaya dari komponen pekerjaan existing. Pada

worth diisi biaya untuk komponen pekerjaan alternatif setelah

dilakukan perhitungan anggaran biayanya.

 Nilai cost/worth hanya menunjukkan besarnya efesiensi penghematan

item pekerjaan tersebut. Bila nilai cost/worth kurang dari 1, maka tidak

ada penghematan, sedangkan lebih dari 1 terjadi penghematan.

Apabila semakin besar nilainya lebih dari 1, maka semakin besar pula

penghematan yang terjadi.
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b. Tahap Spekulatif / Pengembangan Ide

Mnurut Hutabarat (1995) Tahap spekulatif / pengembangan ide adalah

mengembangkan sebanyak mungkin alternatif yang bisa memenuhi fungsi

primer atau pokoknya. Untuk itu diperlukan adanya pemunculan ide-ide guna

memperbanyak alternatif-alternatif yang akan dipilih. Alternatif tersebut

dapat dikaji dari segi desain, bahan, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan

dan lain-lain. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengusulkan alternatif

dapat disebutkan keuntungan dan kerugiannya. Sebagai dasar penilaian/

pertimbangan untuk dilakukan analisis rekayasa nilai dapat dipilih kriteria-

kriteria dari item pekerjaan. Kriteria-kriteria tersebut nantinya sebagai bahan

evaluasi untuk memilih alternatif yang dipilih.

c. Tahap Analisis

Dalam tahap ini diadakan analisa terhadap masukan-masukan ide atau

alternatif. Ide yang kurang baik dihilangkan. Alternatif atau ide yang timbul

diformulasikan dan dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya yang

dipandang dari berbagai sudut, kemudian dibuatkan suatu ranking hasil

penilaian. Dalam mengevaluasi dapat menggunakan teknik diantaranya,

metode zero-one dan matrik evaluasi. Untuk lebih jelasnya teknik-teknik

tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1). Metode Zero-One

Menurut Hutabrat (1995) metode zero-one adalah salah satu cara

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan urutan prioritas

fungsi-fungsi. Prinsip metode ini adalah menentukan relativitas suatu

fungsi “lebih penting” atau “kurang penting” terhadap fungsi lainnya.

Fungsi yang “lebih penting” diberi nilai satu (one), sedangkan nilai yang

“kurang penting” diberi nilai nol (zero). Keuntungan metode ini adalah

mudah dimengerti dan pelaksanaannya cepat dan mudah. Metode zero-one

dapat dilihat pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Metode Zero-One

Fungsi A B C D E Jumlah

A X 1 1 1 1 4

B 0 X 0 1 1 2

C 0 1 X 1 1 3

D 0 0 0 X 0 0

E 0 0 0 1 X 1

Sumber : Hutabarat (1995) Keterangan: 1 = Lebih penting 0 = Kurang

penting X = Fungsi yang sama

Cara pelaksanaan metode zero-one ini adalah dengan

mengumpulkan fungsi-fungsi yang tingkatannya sama, kemudian disusun

dalam suatu matriks zero-one yang berbentuk bujursangkar. Setelah itu

dilakukan penilaian fungsi-fungsi secara berpasangan, sehingga ada

matriks akan terisi X. Nilai-nilai pada matriks ini kemudian dijumlah

menurut baris dan dikumpulkan pada kolom jumlah.

Sebagai contoh pada tabel 2.3 diatas pada baris 1 kolom 2 bernilai

1, artinya fungsi A lebih penting dari fungsi B. Sebaiknya baris 2 kolom 1

bernilai 0. Dari matriks diatas diperoleh urutan prioritas adalah A, C, B, E,

D (berdasarkan jumlah nilai).

Pada tahap analisis menggunakan dua bentuk tabel metode zero-

one yang berbeda, yaitu metode zero-one mencari bobot untuk kriteria

yang diusulkan (tabel 2.4) dan metode zero-one untuk mencari indeks

(tabel 2.5). Bobot dan indeks tersebut nantinya digunakan dalam

menghitung matrik evaluasi (tabel 2.6).
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Tabel 2.4 Metoda Zero-One untuk Mencari Bobot

Kriteria
Nomor
Kriteria

Nomer Kriteria Total Rang-
king Bobot

1 2 3 4 5

A 1 X 0 1 1 1 3 2

B 2 1 X 1 1 1 4 1

C 3 0 0 X 1 1 2 3

D 4 0 0 0 X 1 1 4

E 5 0 0 0 0 X 0 5

Sumber : Isworo, Sutikno, Tugino, Suryanto (1999)

Tabel 2.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Pada kolom fungsi A-E merupakan kriteria komponen dari item

pekerjaan yang dilakukan rekayasa nilai. Dalam menentukan kriteria

harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, misalnya dalam

melaksanakan suatu pekerjaan harus direncanakan dari segi biaya,

waktu, tenaga kerja dan sebagainya, asal masih berhubungan dengan

pekerjaan tersebut. Kriteria-kriteria yang dipakai harus sama dengan

kriteria yang dimunculkan pada tahap spekulatif.

 Nomor kriteria baik kolom maupun baris merupakan pemberian angka

sesuai urutan kriteria. -Pemberian nilai 1 adalah fungsi A-E pada

kolom lebih penting dari baris A-E. -Pemberian nilai 0 adalah fungsi

A-E pada kolom kurang penting dari baris A-E. -Pemberian nilai X

adalah fungsi A-E pada kolom dan baris mempunyai fungsi sama

penting. -Kolom total merupakan penjumlahan pada baris penilaian.

 Pemberian angka pada ranking sesuai jumlah kriteria yang ada, misal

pada tabel terdapat 5 kriteria (A-E), maka terdapat ranking 1-5.

 Pemberian ranking dilakukan secara terbalik, yaitu yang mendapat

total tertinggi angka ranking 5, selanjutnya terus turun sampai yang

total terendah mendapat angka ranking 1.

 Menurut Hutabarat (1995) menentukan bobot dengan mengambil

skala bobot total 100 dan bobot dihitung dengan rumus : = {angka

ranking yang dimiliki / jumlah angka ranking}x 100.
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2). Matriks Evaluasi

Menurut Hutabarat (1995) matrik evaluasi adalah salah satu alat

pengambilan keputusan yang dapat menggabungkan kriteria kualitatif (tak dapat

diukur) dan kriteria kuantitatif (dapat diukur).

Kriteria-kriteria pada metode ini dapat ditinjau dari aspek item

pekerjaan yang dipilih, misalnya pembiayaan, waktu pelaksanaan, jumlah

tenaga, kondisi lapangan, berat struktur dan sebagainya. Cara pelaksanaan

metode ini adalah :

 Menetapkan alternatif-alternatif solusi yang mungkin

 Menetapkan kriteria-kriteria yang berpengaruh -Memberikan penilaian

untuk setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.

 Menghitung nilai total untuk masing-masing alternatif

 Memilih alternatif dengan nilai total terbesar Dalam menghitung

matrik evaluasi menggunakan dua tabel, yaitu metode zero-one untuk

mencari indeks dan matrik evaluasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2.5 Metode Zero-One Mencari Indeks

Fungsi A B C Jumlah Indeks

A X 0 0 0 0

B 1 X 1 2 2/3

C 1 0 X 1 1/3

Sumber : Hutabarat (1995)

Tabel 2.5 dijelaskan sebagai berikut :

 A,B,C adalah item pekerjaan yang dianalisa rekayasa nilai.

 Pemberian nilai 1 adalah fungsi A,B,C pada kolom lebih penting dari

baris A,B,C.

 Pemberian nilai 0 adalah fungsi A,B,C pada kolom kurang penting dari

baris A,B,C.

 Pemberian nilai X adalah fungsi A,B,C pada kolom dan baris
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mempunyai fungsi sama penting.

 Kolom jumlah merupakan penjumlahan pada baris.

 Indeks merupakan perbandingan jumlah dengan total jumlah pada

fungsi.

Tabel 2.6 Matrik Evaluasi

No
Fungsi

Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot

1 A
Indeks Indeks

Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks

ΣY 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y

2 B
Indeks Indeks

Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks

ΣY 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y

3 C
Indeks Indeks

Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks

ΣY 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Sumber : Hutabarat (1995)

Keterangan: Y = Bobot x Indeks ; ΣY = jumlah total pada baris Y

Tabel 2.6 dijelaskan sebagai berikut :

 A,B,C adalah item pekerjaan yang dilakukan analisis rekayasa nilai

 Untuk baris kriteria 1 sampai dengan 9 merupakan asumsi kriteria dari

item pekerjaan yang dilakukan analisis rekayasa nilai.

 Untuk baris bobot diambil dari metode zero-one tabel 2.4.

 Nilai indeks diambil dari metode zero-one tabel 2.5.

 Untuk pekerjaan alternatif yang dipilih dilihat dari yang memiliki total

indeks dikali bobot (ΣY) terbesar.  
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d. Tahap Pengembangan

Menurut Donomartono (1999) pada tahapan pengembangan ini

menyiapkan semua ide atau pendapat secara keseluruhan untuk diteliti ke

dalam desain awal (preliminary), dibuatkan gambaran solusi, diestimasi ke

dalam life cycle cost dari desain asal dan dengan desain yang baru diusulkan,

kemudian di present value (PV). Untuk lebih jelasnya life cycle cost diuraikan

sebagai berikut :

1). Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost)

Menurut Donomartono (1999) dalam perencanaan biaya total suatu

proyek harus memperhatikan sistem yang disebut life cycle cost agar total

biaya ultimate dari pekerjaan konstruksi, operasional, pemeliharaan dan

pergantian alat dapat diperhitungkan dengan baik. Untuk mencapai total

biaya yang optimal diperlukan studi rekayasa nilai dan untuk mengetahui

lebih jelasnya mengenai biaya yang dikeluarkan oleh proyek dapat dilihat

pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Biaya Siklus Hidup (Dell’Isola, 1974)

Gambar 2.3 menjelaskan total biaya keseluruhan yang dikeluarkan

untuk sebuah proyek. Untuk biaya inisial adalah pembiayaan untuk

pembangunan proyek tersebut, seperti biaya perencanaan, biaya

konstruksi/ pelaksanaan, biaya supplier (material). Untuk biaya operasi,

pemeliharaan dan pergantian merupakan pembiayaan yang dikeluarkan

setelah proyek tersebut selesai dan bangunannya sudah digunakan/

dipakai. Perencanaan pembiayaannya berdasarkan umur rencana proyek

yang ditentukan.
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Life cycle cost biasa dipakai sebagai alat bantu dalam analisa

ekonomi untuk mencari alternatif-alternatif berbagai kemungkinan dalam

pengambilan keputusan dan menggambarkan nilai sekarang dan nilai akan

datang dari suatu proyek selama umur manfaat proyek itu sendiri dengan

memperhatikan faktor ekonomi dan moneter yang saling dependen satu sama

lainnya.

e. Tahap Rekomendasi

Tahapan ini bisa berupa suatu presentasi secara tertulis atau lisan

yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam memahami alternatif-

alternatif yang akan dipilih dalam usulan tim rekayasa nilai yang dapat

disampaikan secara singkat dan jelas. Rekomendasi ini nantinya digunakan

untuk meyakinkan pemilik proyek atau pengambil keputusan.
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BAB III

METODOLOGI

3.1 Konsep Penelitian

Obyek yang diambil pada penelitian Tugas Akhir ini adalah proyek pembangunan

gedung Hotel All Seasons Jakarta. Dalam penelitian penerapan rekayasa nilai pada

proyek ini digunakan metode Teknik Rencana Kerja Rekayasa Nilai (Job Plan)

berdasarkan Dell’Isola (1975) yaitu rencana kerja rekayasa nilai yang terdiri dari tahap

informasi, tahap spekulatif, tahap analisa tahap pengembangan dan tahap rekomendasi.

3.2 Data Penelitian

Data mutlak dibutuhkan dalam penelitian tugas akhir ini, setelah data diperoleh

dan dipelajari kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu penerapan rekayasa

nilai. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Metode Pengambilan Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam melakukan analisis

rekayasa nilai. Data primer dapat berupa data-data teknis dari proyek, seperti

gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan lain-lain. Metode

pengambilan data primer yaitu dengan cara melakukan survey langsung pada

konsultan maupun pelaksana yang menangani proyek tersebut.

b. Metode Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung yang dapat dijadikan input dan

referensi dalam melakukan analisis rekayasa nilai. Data sekunder dapat

meliputi penyedia material bangunan, persewaan alat-alat berat, konsultan,

kontraktor, instansi yang menangani masalah jasa dan konstruksi bangunan

serta perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa dijadikan bahan referensi.
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3.3 Penerapan Rekayasa Nilai (Rencana Kerja)

Dari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis rekayasa nilai untuk

menghasilkan adanya suatu penghematan biaya atau cost saving. Dalam melakukan

analisis rekayasa nilai dilakukan melalui empat tahapan, yaitu :

3.3.1 Tahap Informasi

Pada tahap awal ini dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan informasi

sebanyak-sebanyaknya yang relevan dengan obyek studi yang akan dievaluasi, dimana

data dan informasi tersebut diolah menurut kebutuhan pada tahap selanjutnya.

Langkah-langkah penunjang yang biasa diterapkan dalam tahap informasi adalah

sebagai berikut :

a) Pengumpulan desain informasi

Adalah pelaksanaan mengumpulkan semua informasi yang menyangkut

segala aspek kepentingan obyek studi. Adapun yang termasuk didalam obyek

studi, yaitu:

 Gambar-gambar perencanaan

 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

 Jadwal kegiatan, dan lain-lain.

Dalam proses evaluasi selanjutnya, data informasi tersebut dapat dijadikan

kumpulan data yang dibutuhkan dan disusun dalam suatu deskripsi permasalahan

dan tujuan penghematannya.

Jenis data proyek maupun data penunjang lainnya beserta sumber dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.1 – Jenis dan Sumber Data

No Jenis Sumber

1 Rencana

Anggar

an

Biaya

PT. Danata

Estima

Sarana

(Konsu

ltan

Quantit

y

Survey

or

2 Gambar

Perenc

anaan

PT. Danata

Estima

Sarana

3 Daftar

Harga

Materia

l

Jurnal harga

materia

l /

harga

penaw

aran

supplie

r

4 Koefisien

Harga

Satuan

SNI

(Stand

ar

Nasion

al

Indone

sia)

5 Harga

Satuan

Upah

Harga

Satuan

Upah
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DKI

b) Penentuan sasaran studi

Untuk mengetahui sasaran studi dan berapa besar perkiraan target

penghematan biaya didapat dengan membuat struktur biaya dari keseluruhan

elemen Obyek studi yang memperlihatkan dengan jelas bagian dan elemen yang

ada sebagai sasaran studi tersebut.

c) Pemilihan elemen dengan potensi penghematan optimum

Dari struktur dan perkiraan target penghematan biaya tersebut, maka dapat

dipilih elemen-elemen obyek studi yang mempunyai potensi penghematan

optimum dengan metode perbandingan (rasio) antara biaya asal dan target biaya,

dan perhatian diutamakan kepada rasio yang menyolok. Cara ini dikenal dengan

analisis fungsi yang menguraikan rasio cost dengan worth, presentasi pembagian

pekerjaan (bobot).

3.3.2 Tahap Pengembangan Ide / Spekulatif

Didalam rekayasa nilai sangat penting mengembangkan ide-ide untuk

memunculkan alternatif-alternatif dari elemen yang masih memenuhi fungsi tersebut,

kemudian disusun secara sistematis. Alternatif-alternatif tersebut dapat ditinjau dari

berbagai aspek, diantaranya :

a) Bahan atau material

Pemunculan penggunaan alternatif bahan dikarenakan semakin banyaknya

jenis bahan bangunan yang diproduksi dengan kriteria mempunyai fungsi yang

sama. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi jenis bahan yang

mempunyai fungsi yang sama dapat dibuat atau dicetak dengan mutu dan kualitas

yang hampir sama juga. Hanya karena memiliki merek atau lisensi yang berbeda,

maka harga bahan tersebut menjadi berbeda.

Dengan demikian, maka pemilihan alternatif bahan dapat dilakukan dalam

analisis rekayasa nilai. Pencarian bahan dengan mutu, kualitas dan fungsi yang

sama dengan rencana awal tapi dengan harga lebih rendah dapat dilakukan.
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b) Cara atau metode pelaksanaan pekerjaan

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya mempunyai cara atau

metode sendiri-sendiri. Pada zaman dahulu cara menyelesaikan suatu pekerjaan

hanya mengandalkan tenaga manusia dengan alat-alat sederhana, sehingga waktu

penyelesaian pekerjaan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring

dengan kemajuan teknologi, kini muncul alat-alat bantu yang lebih canggih dalam

menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, adanya alat-alat berat seperti dozer,

excavator, crane dan lain-lain yang dapat membantu dalam menyelesaikan

pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga pekerjaan dapat cepat selesai.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa suatu pekerjaan konsrtuksi

bangunan yang dikerjakan dengan tenaga manusia dan alat-alat sederhana akan

membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan dikerjakan menggunakan

alatalat yang lebih moderen. Maka dalam analisis rekayasa nilai dapat

berpedoman pada metode pelaksanaan, karena semakin pendek waktu yang

dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dan dengan peralatan yang optimal,

maka semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan.

c) Waktu pelaksanaan pekerjaan

Setiap pekerjaan dalam suatu proyek sudah mempunyai jadwal

pelaksanaan dalam perencanaan time schedule. Terkadang dengan bobot

pekerjaan yang tetap, waktu pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangi, asalkan

pekerjaan tersebut tidak terdapat dalam jalur kritis. Banyak cara yang dilakukan

untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya dengan mengganti metode

pelaksanaan, menambah jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Dengan demikian,

alternatif pengurangan waktu pelaksanaan dapat dijadikan pedoman karena akan

berpengaruh pada perhitungan anggaran biaya.

3.3.3 Tahap Analisis

Tujuan tahapan analisis ini adalah :

a) Mengadakan evaluasi, mengajukan kritik dan menguji alternatif yang muncul

selama tahapan pengembangan ide / spekulatif

b) Memperkirakan nilai uang untuk setiap alternatif.
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c) Menentukan alternatif yang akan memberikan kemampuan yang paling besar

untuk penghematan biaya.

Alternatif yang timbul diformulasikan, kemudian melakukan eliminasi ide-ide

yang kurang praktis dan menilai ide kreatifitas tersebut dari segi keuntungan dan

kelemahannya dengan mencari potensi penghematan biaya untuk setiap ide yang

dievaluasi.

3.3.4 Tahap Rekomendasi

Tahap rekomendasi merupakan tahap yang terakhir dari rencana kerja rekayasa

nilai . Tahap ini bertujuan merekomendasikan atau mengusulkan alternative terbaik yang

dipilih sebagai pengganti desain aslinya.

Rekomendasi yang dibuat harus dilengkapi informasi dan perhitungannya secara

tertulis dari alternatif yang dipilih dengan mempertimbangkan pelaksanaan secara teknis

dan ekonomis. Penyampaian rekomendasi harus dibuat secara singkat dan jelas dimana

dalam penyampaiannya dicantumkan secara jelas perbandingan antara konsep semula

dengan desain usulan/ alternatif dengan menampilkan keunggulan desain usulan serta

besarnya penghematan

Untuk memudahkan pengertian dan tahapan-tahapan proses dalam penyusunan

tugas akhir dapat dilihat pada diagram tahapan penyusunan tugas akhir pada gambar 3.1

berikut.

Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan Tugas Akhir

Studi pendahuluan
(pengumpulan data

awal)
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Latar Belakang

Permasalahan & Tujuan
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Sekunder

Penerapan Rencana
Kerja Rekayasa Nilai
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Model
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31

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1.1. Data Proyek

Dalam melakukan studi Rekayasa Nilai (Value Engineering), diperlukan data

gambar perencanaan maupun anggaran biaya. Data ini dijadikan sebagai acuan agar

fungsi dan kegunaan gedung nantinya tidak berubah dari rencana awal.

Adapun data proyek yang didapat untuk dianalisa adalah sebagai berikut:

Nama Gedung: Hotel All Seasons Jakarta

Pemilik: PT. Sekar Meranti

Nilai Kontrak Utama: Rp. 39,500,000.000.-

Jenis Kontrak: Lump Sum Fixed Price

Lokasi Proyek: Jl. Tanjung Karang Jakarta

Luas Lantai: 8,694.3 m2 (15 lantai + 2 basement)

Struktur: Beton Bertulang

Konsultan MK: PT. Prosys Engineers International

Konsultan Struktur: PT. Cipta Sukses

Konsultan QS: PT. Danata Estima Sarana

Kontraktor Utama: PT. Nusa Raya Cipta

Waktu Pelaksanaan: 12 bulan

4.2. Struktur Organisasi Proyek

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek gedung hotel All Seasons Jakarta

diperlukan suatu manajemen dan sistem organisasi yang terarah dan teratur agar

pelaksanaan proyek menjadi efisien, sehingga pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak

mengalami keterlambatan serta pembengkakan anggaran biaya.

Pelaksanaan aplikasi Rekayasa Nilai pada proyek gedung hotel All Seasons perlu

melibatkan konsultan biaya (Quantity Surveyor) dan konsultan perencana agar

didapatkan hasil yang optimal sebagaimana diagram organisasi pada gambar 4.1 berikut.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Proyek Hotel All Seasons Jakarta

4.3 Rencana Anggaran Biaya Proyek

Rencana anggaran biaya (RAB) diperoleh dari harga kontrak pemborongan paket

Pekerjaan Utama (Main Contract Work) proyek pembangunan hotel All Seasons Jakarta.

RAB ini dijadikan acuan untuk memonitor besarnya biaya penghematan (cost saving)

yang terjadi setelah dilakukan studi Rekayasa Nilai. Pelaksanaan analisa Rekayasa Nilai

dilakukan pada sisi pemilik proyek sehingga perhitungan anggaran biaya adalah total

biaya langsung dengan menambahkan faktor keuntungan pemborong.

Berikut adalah teknik mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan Rekayasa

Nilai yaitu dengan tahapan melakukan cost model dan selanjutnya dirinci dalam

breakdown pekerjaan.

4.4. Teknik Mengidentifikasi Pekerjaan yang Akan Dilakukan Rekayasa Nilai

4.4.1 Cost model

Cost model dilakukan dengan membuat suatu bagan pekerjaan yang

dikelompokkan menurut elemen pekerjaannya masing-masing. Pada bagan

tersebut juga dicantumkan rencana anggaran biaya tiap item pekerjaan. Cost

model ini dibuat untuk memilih pekerjaan mana yang akan dilakukan Rekayasa

Nilai dengan melihat alur bagan pekerjaan. Dapat kita lihat perbedaan biaya tiap



33

elemen pekerjaan yang kita jadikan untuk pedoman dalam analisis Rekayasa

Nilai.

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Kontrak Utama

Bab Uraian Total

01 Pekerjaan Pendahuluan 2,850,000,000

02 Bangunan Bawah (Basement) 6,924,429,809

03 Bangunan Atas (Tower) 24,550,345,355

04 Pekerjaan Luar 803,161,900

05 Pekerjaan Plumbing 3,190,498,609

06 Pekerjaan Cadangan /Provisional Sum 1,000,000,000

07 Pekerjaan Lain-Lain 181,564,327

TOTAL 39,500,000,000

4.4.2 Rincian Biaya (Cost Breakdown)

Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi pekerjaan yang akan

dilakukan rekayasa nilai pada rincian biaya proyek pembangunan gedung Hotel

All Seasons Jakarta. Dari RAB dapat dilihat bahwa pekerjaan struktur memiliki

rencana biaya yang besar dibanding pekerjaan lainnya. Untuk melihat potensi

item pekerjaan yang akan dilakukan rekayasa nilai biaya dari item pekerjaan

tersebut dibandingkan dengan biaya total keseluruhan proyek. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pekerjaan Bangunan Atas

Item No. Uraian Total

3.1 Rangka dan Lantai Atas 7,739,815,497

3.2 Atap 914,968,217

3.3 Tangga 539,713,574

3.4 Dinding Luar (Facade) 7,120,253,966

3.5 Pintu dan Jendela 1,518,563,184

3.6 Dinding Dalam dan Partisi 2,336,933,583

3.7 Penyelesaian Dinding 1,336,086,288

3.8 Penyelesaian Lantai 1,783,762,242

3.9 Penyelesaian Plafon 1,053,025,055

3.10 Barang Sanitair 207,223,749

TOTAL 24,550,345,355

,
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Dari rincian anggaran biaya diatas terlihat item-item yang mempunyai nilai besar

dan berpotensi untuk dilakukan rekayasa nilai antara lain item 3.1, 3.4 dan 3.6. Penulis

membatasi pembahasan Rekayasa Nilai hanya pada pelat lantai yang merupakan bagian

dari item 3.1. Tabel 4.3 di bawah ini adalah rincian biaya untuk item 3.1 dimana struktur

pelat lantai mempunyai komponen biaya yang terbesar yaitu Rp. 2,371,788,365.

Tabel 4.3 Rincian Anggaran Pekerjaan Rangka dan Lantai Atas

Item
No. Uraian Quantity

Harga Satuan
(Rp)

Sub Total
(Rp.) Total (Rp.)

3.1.1 Struktur Balok

Beton fc'30 693.42 887,121 615,145,996

Pembesian BJTD 40 128,618.26 9,120 1,172,998,541

Formwork 4,895.00 105,215 515,027,425 2,303,171,962

3.1.2 Struktur Pelat

Beton fc'30 120 811.35 887,121 719,768,583

Pembesian BJTD 40 99,345.33 9,120 906,029,451

Formwork 6,761.28 105,215 711,388,088

Formwork Tepi Pelat Lantai 328.87 105,215 34,602,242 2,371,788,365

3.1.3 Struktur Shear Wall

Beton fc'30 465.00 887,121 412,511,265

Pembesian BJTD 40 111,864.28 9,120 1,020,202,257

Formwork 3,375.90 105,215 355,195,533 1,787,909,055

3.1.4 Struktur Kolom

Beton fc'30 127.86 887,121 113,423,627

Beton fc'35 166.51 917,351 152,750,275

Pembesian BJTD 40 69,029.01 9,120 629,544,546

Formwork 2,535.96 105,215 266,821,452

Formwork 121.03 153,918 18,629,157 1,181,169,057

3.1.5 Struktur Balok Pemisah Lift

Beton fc'30 23.80 887,121 21,113,480

Pembesian BJTD 40 5,441.05 9,120 49,622,407

Formwork 238.00 105,215 25,041,170 95,777,057

Total Pekerjaan Rangka & Lantai Atas 7,739,815,497

4.5. Studi Rekayasa Nilai

Dari teknik cost model dan breakdown dapat diketahui bahwa studi rekayasa nilai

dapat dilakukan pada pekerjaan yang memiliki biaya atau bobot yang besar. Studi

rekayasa nilai juga dapat dilakukan pada item pekerjaan yang memiliki potensi untuk

dilakukan penghematan biaya.
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya studi rekayasa nilai atas proyek

pembangunan gedung Hotel All Seasons Jakarta dilakukan pembatasan terhadap

pekerjaan struktur pelat lantai karena item tersebut memiliki bobot pekerjaan yang besar,

sehingga potensial untuk dilakukan analisis rekayasa nilai

4.6. Analisa Nilai (Value Analysis) Pada Elemen Pelat Lantai

Pekerjaan pelat lantai merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai nilai

besar yang berpotensi untuk dilakukan rekayasa nilai. Komponen pekerjaan pelat lantai

terdiri dari pekerjaan beton, tulangan atau pembesian, dan bekesting atau formwork.

Analisis dilakukan dengan memunculkan penggunaan material alternatif sebagai

pembanding sehingga nantinya dapat dipilih satu pilihan terbaik sesuai dengan kriteria

yang dikehendaki baik dari sisi biaya maupun waktu pelaksanaan. Dalam penggunaan

alternatif nantinya juga harus diperhitungkan dari segi struktur agar mutu dan kualitas

desain alternatif tetap terjaga.

Tinjauan perhitungan perbandingan biaya disederhanakan yaitu hanya dilakukan

pada satu komponen struktur suatu sistem dengan sistem yang sama pada sistem struktur

lainnya, dalam hal ini pelat lantai saja perbandingan dilakukan pada pelat lantai saja yaitu

antara pelat lantai konvensional dengan pelat alternatif lainnya tanpa memperhatikan

perbedaan sistem balok utama maupun balok anak akibat sistem pelat lantai yang

digunakan pada masing-masing tipe pelat lantai tersebut. Peralatan penunjang lainnya

seperti tower crane, listrik kerja dan lain-lain diasumsikan sama karena semua jenis

sistem pelat juga menggunakan sarana penunjang tersebut.

Biaya pelat lantai asal dimana menggunakan sistem pelat beton konvensional

yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan dengan pelat lantai alternatif

diambil dari rincian harga kontrak pekerjaan pemborongan paket kontrak Pekerjaan

Utama (Main Contract Work).
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Gambar 4.2 Potongan Melintang Gedung Hotel All Seasons Jakarta

4.6.1 Tahap Informasi

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai alternatif material

yang akan dianalisa pada tahapan pengembangan ide. Berikut adalah informasi biaya

pekerjaan pelat beton asal (exsisting).

Biaya pekerjaan pelat lantai asal (existing) diambil dari data RAB pada tabel 4.3

diatas yaitu pelat beton dengan metode konvensional dengan nilai Rp. 2,321,199,422

dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Biaya Struktur Pelat Lantai Asal (Existing)

No. Uraian Qty Unit Harga
Satuan
(Rp)

Total (Rp)

1 Beton fc’30 Tebal 12cm 811.35 M3 887,121 719,768,583

2 Tulangan 99,345.33 Kg 9,120 906,029,451

3 Bekisting 6,761.28 M2 105,215 711,388,088
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4 Bekisting sisi pelat (12cm) 328.87 M2 105,215 34,602,242

Total Pek Pelat Lantai 120mm 2,371,788,365

Untuk pelat alternatif dari hasil survey ditentukan penggunaan alternatif 1 yaitu

menggunakan pelat lantai beton komposit dek baja bergelombang dari produk Union

Floor Deck II dengan pembesian Union Wire Mesh. Sedangkan pelat lantai alternatif 2

menggunakan produk precast HCS dari Beton Elemenindo Perkasa. Pemilihan alternatif

pelat lantai menggunakan pelat baja bergelombang dan precast HCS adalah dengan

mempertimbangkan kemudahan material di pasaran dan dari sisi kepraktisan cara

pemasangan serta relatif tidak mempunyai dampak terhadap beban struktur.

4.6.2 Tahap Pengembangan Ide / Spekulatif

Pada tahap ini dimunculkan alternatif struktur pelat beton dengan menggunakan

pelat lantai beton komposit dek baja bergelombang dan pelat lantai beton precast Hollow

Core Slab (selanjutnya disebut pelat lantai HCS) sebagai pembanding dari perencanaan

awal yang sudah ada yaitu menggunakan struktur pelat beton bertulang.

1. Alternatif 1 – Pelat Lantai Beton Komposit Dek Baja Berelombang

Pemilihan pelat beton alternatif menggunakan beton komposit dek baja

bergelombang dengan menggunakan produk Union Floor Deck II yang berfungsi

sekaligus sebagai bekisting dengan pembesian menggunakan wire mesh. Pemilihan

alternatif pelat lantai dengan pembesian wire mesh adalah didasarkan pada kemudahan

material dipasaran dan kemudahan pemasangannya. Berikut adalah penjelasan teknis dari

material Beton dek baja bergelombang dan wire mesh.

Keuntungan dari penggunaan Beton komposit dek baja bergelombang antara lain

adalah:

 Berfungsi ganda,yaitu sebagai bekisting tetap dan tulangan positif satu arah,

efisiensi waktu dan kemajuan pekerjaan dapat dipercepat karena waktu untuk

pembuatan dan pembongkaran bekisting sudah tidak diperlukan lagi.

Pekerjaan pembesian di bagian yang mengalami tarik, dapat direduksi atau
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bahkan dihilangkan karena telah digantikan fungsinya oleh dek baja

bergelombang.

 Cepat dan mudah pemasangannya baik pada konstruksi beton maupun baja.

Tidak seperti bekisting konvensional pada umumnya yang harus dikerjakan

per bentang dek baja bergelombang dapat mencapai beberapa bentang

sekaligus sehingga lebih cepat pemasangannya.

 Dapat secara langsung berfungsi sebagai plafon

Spesifikasi dek baja bergelombang yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan Dasar Baja High Tensile G550

Tegangan Leleh Minimum 5,500 kg/cm2

Lapis Lindung Hot Dip Galvanized

Tebal Lapis Lindung 275 gr/m2

Tebal Baja Dasar 0.75 mm dan 1.00 mm

Standar Bahan Sesuai dengan ASTMA446 Grade, E, G90

AS 1397 - 1984

Tinggi Gelombang 54 mm

Lebar Efektif 600 mm

Panjang Maksimum 12,000 mm

Gambar 4.3 Penampang Melintang Dek Baja Bergelombang

Sebelum pemasangan dek baja bergelombang, data-data teknik perlu

diperhatikan terlebih dahulu, karena data-data teknik tersebut sangatlah penting

dalam pemasangan dek baja gelombang tersebut. Pemasangan panel dek baja
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bergelombang pada pelat beton diletakkan melintang (pada arah memendek)

Beberapa data teknik dalam pemasangan dek baja gelombang yang tertera

pada gambar berikut ini:

Gambar 4.4 Teknik Pemasangan Dek Baja Bergelombang

Tabel 4.5 Tabel Perencanaan Praktis
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a) Wire mesh / Jaringan Kawat Baja Las

Spesifikasi wire mesh antara lain adalah:

 Diameter wire mesh Union: 4mm - 12mm

 Tegangan Leleh Karakteristik: 5000 kg/cm2 ; U – 50

 Tegangan Geser Kampuh Las: : 2500 kg/cm2

 Kemampuan Tekuk: 0 - 135°

 Bentuk Permukaan Kawat: Polos, Ulir

 Spasi Standard: l50mm X l50mm (Type M)

100mm X 200mm (Type B)

 Ukuran Standard: Lembar - 5,4m X 2,1m

Roll - 5,4m X 2,1m

Gambar 4.5 Penampang Wire Mesh
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Tabel 4.6 Berat Wire Mesh Per Lembar (spasi 15 x 15 cm)

Table 4.7 Luas Penampang Pembesian Wire Mesh
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Gambar 4.6 Cara Pemasangan Pembesian Wire Mesh pada Pelat Beton

b) Langkah-langkah perhitungan penulangan pelat beton komposit dek baja

bergelombang adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tipe dan tebal dek baja bergelombang.

2. Menentukan tipe pelat (Bentang tunggal, bentang ganda atau bentang menerus)

dan panjang bentang (Menentukan jumlah perancah)

3. Menentukan beban hidup yang bekerja (Beban mati berupa berat sendiri dek baja

bergelombang dan pelat beton sudah diperhitungkan oleh produsen dek baja

bergelombang)

4. Menentukan tebal plat, tulangan negatif dan tulangan susut berdasarkan Tabel 4.5

Tabel Perencanaan Praktis yang disediakan oleh produsen dek baja

bergelombang.
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2. Alternatif 2 – Pelat Lantai Hollow Core Slab (HCS)

Penggunaan beton precast sudah lama dikenal di Indonesia. Seiring dengan

pesatnya pembangunan maka muncul berbagai alternatif produk precast yang beredar di

pasaran. Salah satu produk yang telah hadir di dunia konstruksi yaitu penggunaan pelat

beton precast yaitu plat beton berongga prategang pracetak (precast prestressed hollow

core slab). Teknologi pelat beton precast telah lahir dan berkembang di Eropa Barat sejak

15 tahun yang lalu dan telah mendapat pasaran yang sangat luas. Hal ini menandakan

meluasnya pemakaian dan minat dikalangan kontraktor bangunan bertingkat, baik untuk

perkantoran, perumahan, hotel, rumah sakit, pabrik, dan bangunan industri lainnya.

Adapun produk pelat beton HCS yang digunakan sebagai alternatif disini adalah produk

dari PT. Beton Elemenindo Perkasa.

Gambar 4.7 Hollow Core Slab ( HCS )



45

Pemodelan plat lantai dalam HCS ini, yang dimodelkan oleh beberapa potongan

yang sesuai dengan ukuran tebal plat itu sendiri. Beberapa Spesifikasi dari Hollow Core

Slab ( HCS ) ini antara lain yaitu:

 Lebar Standar Modul : 1200 mm

 Lebar Special : 600 mm

 Tebal Pelat : 120; 150; 200; mm

 Panjang Pelat : Sesuai dengan panjang pesanan

 Permukaan Atas : Ekspos

 Permukaan Bawah : Rata & halus kualitas beton ekspos

 Mutu Beton : K-450

 Tulangan : PC-Wire ˜ 5 mm & ˜ 7 mm

Dalam struktur bangunan gedung pelat lantai merupakan elemen penting dari

struktur suatu bangunan tersebut. Beberapa keuntungan dari Hollow Core Slab (HCS)

antara lain adalah:

 Menggunakan system prategang yang menghasilkan lendutan yang sangat kecil

disebabkan lawan lendut dari prategang itu sendiri

 “Precompression Effect” memberikan ketahanan terhadap suhu tinggi daripada

beton konvensional

 Rongga di tengah-tengah HCS yang membuat berat sendirinya lebih ringan 28-

40% dibandingkan lantai konvensional membuat struktur bangunan dan dimensi

pondasi menjadi lebih kecil

 Dapat mereduksi dimensi balok dan kolom bahkan mengurangi balok dan kolom

bila dibandingkan dengan sistem konvensional sehingga menghasilkan ruang

yang lebih luas

 HCS dapat langsung dipasang keramik

 Permukaan bawah expose sehingga dapat langsung dijadikan plafon

 Pekerjaan pembuatan bekisting dapat dihilangkan
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 Pemasangan tidak memerlukan scaffolding/perancah sehingga lantai bawah dapat

dipergunakan sebagai lantai kerja.

Sistem pemasangan pelat beton HCS adalah menggunakan sistim perletakan dua

tumpuan pada balok dengan lebar antara 5 – 10 cm. Penyambungan antar pelat beton

HCS menggunakan beton K-350. Selanjutnya untuk pemilihan tipe pelat HCS yang

digunakan mengacu pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Load Capacity HCS

Gambar 4.8 Perletakan Precast HCS Pada Struktur Beton

Dowel Ø10

Shear Connector
Ø10
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4.6.3 Tahap Analisis

Setelah menentukan pekerjaan pengembangan ide yang mungkin dapat dilakukan

maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini akan dilakukan analisa

perhitungan anggaran biaya pekerjan pelat alternatif sehingga didapatkan hasil dari segi

biaya untuk lebih dapat memberikan acuan dalam menentukan rekomendasi pada tahapan

berikutnya.

a. Estimasi Biaya Pelat Beton Alternatif 1 – Lantai Beton Beton komposit dek baja

bergelombang.

Asumsi yang diambil dalam menghitung estimasi biaya pelat beton komposit dek

baja bergelombang adalah sebagai berikut:

i. Proses analisa biaya dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi sehingga

yang ditinjau hanya pelat lantai yang dibandingkan secara langsung dengan

pelat alternatif dan tidak dilakukan tinjauan terhadap keseluruhan elemen

struktur gedung.

ii. Biaya pelat lantai asal menggunakan harga kontrak pemborongan.

iii. Estimasi biaya alternatif dimana terdapat item pekerjaan yang ada dalam

kontrak maka digunakan harga satuan dalam kontrak (contoh harga satuan

untuk beton, pembesian, bekisting).

iv. Harga material lainnya menggunakan harga material yang berlaku saat ini

(Tahun 2012) berdasarkan informasi harga dari pemasok (supplier) dengan

menambahkan keuntungan pemborong

v. Estimasi biaya pelat alternatif tidak memperhitungkan biaya tak langsung

seperti tower crane, listrik kerja dll dimana hal ini sudah termasuk dalam

biaya tak langsung dalam harga kontrak (Preliminaries).
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vi. Koefisien upah pekerjaan menggunakan analisa harga dari Badan

Standarisasi Nasional (BSN) yaitu Tata Cara Perhitungan Harga Satuan

Pekerjaan Beton Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan, SNI

7394:2008

vii. Harga satuan upah pekerja berdasarkan Jurnal Harga Satuan Bahan

Bangunan, Konstruksi dan Interior, harga satuan upah DKI tahun 2011-2012

Berikut adalah perhitungan estimasi biaya untuk pekerjaan beton komposit

dek baja bergelombang.

1) Perencanaan Pelat Beton Komposit Dek Baja Bergelombang

 Direncanakan memakai dek baja bergelombang dengan ketebalan 0.75

mm.

 Spesifikasi teknis material dek baja bergelombang dapat dilihat pada tabel

2.1 Spesifikasi Teknis Dek Baja Bergelombang

 Data – data yang diperlukan untuk pembacaan Tabel Perencanaan Praktis:

- Jarak Bentang Pelat: 3.00 ~ 3.50 m

- Penyangga Sementara: 1 baris

- Beban Hidup untuk Hotel : 250 ~ 300 kg/m2 (Peraturan
Pembebanan Indonesia Untuk
Gedung (1983)

- Bentang: Ganda (Menerus)

Hasil pembacaan dari Tabel 4.5 Tabel Perencanaan Praktis didapatkan

nilai sebagai berikut:

- Bentang Menerus dengan Tulangan Negatif

- Tebal pelat beton : 10 cm (minimum K-200)

- Tulangan negatif yang digunakan : ø 12 – 200 (M8)

- Tulangan susut: Kondisi dalam ruangan (Interior) adalah M5

(A=1.31m2)
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Gambar 4.9 Posisi Pemasangan Dek Baja Bergelombang Pada Struktur Lantai

2) Perhitungan kuantitas kawat beton/bendrat, koefisien upah tenaga kerja wire

mesh dan dek baja bergelombang diambil dari tabel analisa SNI 7394:2008.

3) Perhitungan kuantitas penyangga sementara (temporary support) berdasarkan

Tabel Perencanaan Praktis adalah 1 baris dengan jarak 1.40 meter selama

pelaksanaan adalah berdasarkan gambar berikut.
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Gambar 4.10 Posisi Pemasangan Temporary Support

Berikut adalah tabel hasil perhitungan kuantitas pekerjaan untuk dek baja

bergelombang.

Tabel 4.9 Kuantitas Pekerjaan

Lantai Area (m2)
Qty pelat

beton
10cm (m3)

Tulangan
Negatif

(m2)

Bekisting
Tepi Pelat

(m)

End Stop
(bh)

Temporary
Support

(set)

Lantai 1 713.86 71.39 535.40 196.19 263.20 149.00

Lantai Mezzanine 210.10 21.01 157.58 121.04 45.00 44.00

Lantai 2 550.97 55.10 413.23 192.82 148.00 115.00

Lantai 3 405.07 40.51 303.80 171.37 148.00 84.00

Lantai 4,6,8,10 1,620.28 162.03 1,215.21 685.47 592.00 336.00

Lantai 5, 7, 9, 11 1,620.28 162.03 1,215.21 685.47 592.00 336.00

Lantai 12, 14 810.14 81.01 607.61 342.73 296.00 168.00

Lantai 13 405.07 40.51 303.80 171.37 148.00 84.00

Lantai 15 425.51 42.55 319.13 174.14 148.00 89.00

Total 6,761.28 676.13 5,070.96 2,740.60 2,380.20 1,405.00

Dari data kuantitas tersebut diatas maka dibuat estimasi biaya untuk beton

komposit dek baja bergelombang sebagaimana tertuang dalam tabel 4.11 berikut.
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Tabel 4.10 Estimasi Biaya Pelat Lantai Beton Beton Komposit

Dek Baja Bergelombang

No. Uraian Qty Unit Harga
Satuan (Rp)

Sub Total
(Rp)

Total
(Rp)

1 Beton Ready Mix fc’30 (10cm) 676.13 M3 887,121 599,809,122

2
Tul. Negatif Wiremesh M8
5070.96 m2 x 5,45 kg/m2

27,636.73 kg 14,632 404,379,143

a Wiremesh M8 1.020 kg 8,988 9,168

b Kawat beton 0.050 kg 14,000 700

c Tenaga kerja (per kg)

Pekerja 0.025 o/h 81,175 2,029

Tukang besi 0.025 o/h 95,604 2,390

Kepala tukang 0.002 o/h 110,085 220

Mandor 0.001 o/h 124,540 125

3
Tul. Susut Wiremesh M5
6,761 m2 x 2.13 kg/m2

14,393.06 kg 14,632 210,598,461

a Wiremesh M5 1.020 kg 8,988 9,168

b Kawat beton 0.050 kg 14,000 700

c Tenaga kerja (per kg)

Pekerja 0.025 o/h 81,175 2,029

Tukang besi 0.025 o/h 95,604 2,390

Kepala tukang 0.002 o/h 110,085 220

Mandor 0.001 o/h 124,540 125

4 Dek Baja Bergelombang 6,761.28 m2 151,837 1,026,609,786

a Union Floor Deck II 1.02 m2 132,306 134,952

b Tenaga kerja (per m2)

Pekerja 0.120 o/h 81,175 9,741

Tukang besi 0.060 o/h 95,604 5,736

Kepala tukang 0.006 o/h 110,085 661

Mandor 0.006 o/h 124,540 747

5 End Stop 2,381.00 buah 2,500 5,952,500

6 Bekisting Tepi Pelat 10cm 2,740.60 m 10,522 28,836,572

7 Temporary support 1,405.00 set 12,000 16,860,000

Total 2,293,045,583
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b. Estimasi Biaya Pelat Beton Alternatif 2 – Lantai Beton Precast HCS

Dari tabel 4.8 Load Capacity HCS dengan asumsi beban yang digunakan

adalah 300 kg/m2 maka digunakan tipe HCS 120 dengan ketebalan 120mm (tanpa

menggunakan topping) dengan menggunakan beton mutu fc’30.

Gambar 4.11 Penampang Precast HCS

Dari hasil perencanaan selanjutnya dihitung estimasi biaya pelaksanaan

pelat lantai beton precast HCS adalah sebagaimana pada tabel 4.8. Kuantitas

luasan precast HCS menggunakan perhitungan kuantitas pada tabel 4.10.

Tabel 4.11 Estimasi Biaya Pelat Lantai Beton Precast HCS

No. Uraian Qty Unit Harga Satuan
(Rp)

Total
(Rp)

1 Beton Precast HCS tebal 120mm 6,761.28 m2 275,000 1,859,351,396

2 Upah pasang HCS 6,761.28 m2 16,500 111,561,084

3 Dowel dia 10 6,380.02 kg 9,120 58,185,819

4 Sear Connector dia 10 (@75cm) 2,940.33 kg 5,625 16,539,384

5 Grouting Beton fc’30 44.38 m3 887,121 39,459,624

Total Pek. Lantai Precast HCS 2,085,097,307

Tinjauan analisa waktu pelaksanaan didapatkan bahwa pelaksanaan pelat

lantai asal yaitu struktur beton bertulang diperoleh data 7 (tujuh) hari per lantai

sementara dengan alternatif 1 pelat beton komposit dek baja bergelombang adalah

6 (enam) hari per lantai dan dengan alternatif 2 beton precast HCS adalah 5 hari

per lantai. Di bawah adalah tabel perbandingan waktu pelaksanaan pelat lantai

asal dengan pelat lantai alternatif.
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Gambar 4.12 Perbandingan Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7

Pemasangan Bekisting

Pemasangan Pembesian &
Pembersihan

Pengecoran

Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7

Pemasangan Baja Dek
Bergelombang

Pemasangan Wire Mesh

Pengecoran

Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7

Pemasangan Perecast HCS

Pemasangan Wire Mesh

Pemasangan Dowel &
Grouting

Pelat Lantai Asal - Beton Bertulang

Alternatif 1 - Pelat Beton Komposit Dek Baja Bergelombang

Alternatif 2 - Pelat Lantai Precast HCS

1) Analisa Rekayasa Nilai

Tahapan selanjutnya adalah analisa Rekayasa Nilai terhadap alternatif yang

dihadirkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a) Analisis fungsi

b) Metode zero-one mencari bobot

c) Metode zero-one mencari indeks

d) Matrik evaluasi

a) Analisa Fungsi

Analisa fungsi pekerjaan pelat lantai dengan lantai beton komposit dek baja

bergelombang dan pelat beton precast HCS.
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Tabel 4.12 Tabel Analisa Fungsi Pekerjaan Pelat Lantai Alternatif`
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Keterangan :

 Cost adalah nilai pekerjaan yang didapat dari biaya pekerjaan asal (existing).

 Worth adalah nilai pekerjaan yang didapat dari biaya pekerjaan alternatif (Pelat

Beton komposit dek baja bergelombang)

 Nilai cost/worth menunjukan adanya penghematan atau tidak. Untuk cost/worth

terdapat penghematan karena nilainya lebih dari 1.

 P adalah Primer menunjukkan bahwa secara fungsi pekerjaan tersebut adalah

pekerjaan pokok (primer)

b) Metode Zero-one mencari bobot

Analisa perangkingan adalah suatu cara yang digunakan dalam perekayasaan

untuk mengkaji lebih dalam semua alternatif yang dihadirkan baik secara kualitatif

maupun kuantitatif berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Dalam analisa perangkingan dilakukan dengan 2 (dua) cara yang disajikan

saling berkaitan yaitu metode zero-one dan matriks evaluasi.

Sebelum kegiatan penilaian dilakukan maka terlebih dahulu ditentukan

kriteria yang menjadi dasar penilaian untuk semua alternatif tersebut. Penghitungan

bobot alternatif ini didasarkan atas rumus :
rangkingangkajumlah

ilikiygrangkingangka

__

dim___
x 100
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Untuk penentuan angka rangking dilakukan dengan cara terbalik

tergantung jumlah fungsi yang dihadirkan dan perangkingan diberi nilai yang

tertinggi untuk fungsi yang diprioritaskan.

Tabel 4.13 Tabel Metode Zero-One mencari bobot Pekerjaan Pelat Lantai

Kriteria Nomor

Kriteri

a

Pembiay

aa

n

Waktu

Pel

aks

an

aa

n

Kekakua

n

Str

ukt

ur

Pengawa

san

&

Ko

ntr

ol

Tenaga

Ke

rja

Total



57

Keterangan :

 Perhitungan bobot menggunakan rumus = angka rangking/Jumlah rangking x

100

 Pemberian nilai 1 adalah nomor kriteria pada kolom lebih penting dari nomor

kriteria pada baris

 Pemberian nilai x adalah nomor kriteria pada kolom dan baris yang

mempunyai fungsi sama penting.

c) Metode Zero-one mencari indeks

Sebelum menggunakan matrik evaluasi, pekerjaan existing dan pekerjaan

alternatif juga harus dianalisa Rekayasa Nilai dengan metode zero-one untuk

mendapatkan indeks yang akan digunakan dalam tabel matrik evaluasi.

Penjelasan :

 Fungsi A = Pekerjaan asal (existing) = Pelat lantai dengan tulangan

konvensional

 Fungsi B = Pekerjaan alternatif 1 = Pelat lantai dengan menggunakan Beton

komposit dek baja bergelombang

 Fungsi C = Pekerjaan alternatif 2 = Pelat lantai dengan menggunakan Precast

HCS

Tabel 4.14 Tabel Metode zero-one mencari indeks Pekerjaan pelat lantai

Kriteria 1 – Biaya

Fu J

Pel 0
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Pel 1
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Pel 2

Kriteria 2 – Waktu Pelaksanaan

Fu J

Pel 0
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Pel 1

Pel 2
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Kriteria 3 – Kekakuan Struktur

Fu J

Pel 2
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Pel 1

Pel 2
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Kriteria 4 – Pengawasan dan Kontrol

Fu J

Pel 0

Pel 2
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Pel 1
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Kriteria 5 – Jumlah Tenaga Kerja

Fu J

Pel 0

Pel 1
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Pel 2
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Keterangan :

 A pada kolom mempunyai fungsi sama dengan A pada baris maka diberi

tanda X.

 A pada kolom mempunyai fungsi kurang penting dari B pada baris, maka

diberi tanda 0. Mempunyai kebalikan dengan baris kedua, dimana B pada

kolom mempunyai fungsi lebih penting dari A pada baris dan diberi tanda 1

 Untuk jumlah merupakan hasil penjumlahan pada baris. Misal, pada baris A

mempunyai jumlah 0, pada baris B mempunyai jumlah 1.

 Untuk indeks adalah perbandingan antara jumlah dengan total jumlah. Misal

total jumlah A,B = 0+1=1, sedang untuk indeks A = 0/1, B = 1/1.

 Indeks ini nantinya digunakan pada tabel matrik evaluasi.

 Untuk metode zero-one kriteria-kriteria yang lain penilaianya menggunakan

cara yang sama.

d) Matrix Evaluasi

Tabel 4.15 Matrik Evaluasi Pekerjaan Pelat Lantai

Kriteria
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Keterangan :

 A adalah pekerjaan asal atau existing, B adalah pekerjaan alternatif .
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 Pemberian nilai pada bobot berdasarkan kepentingan kriteria pada item

pekerjaan pelat lantai atau didapat dari tabel 4.13, sedangkan indeks didapat

dari tabel 4.14.

 Pada baris A,B dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas diisi indeks dan

bagian bawah diisi nilai bobot dikalikan indeks.

 Total hasil adalah jumlah dari bobot dikali nilai. Untuk memilih pekerjaan

alternatif dilihat dari yang memiliki total nilai terbesar dan dari tabel diatas

diketahui bahwa pekerjaan alternatif atau menggunakan Lantai Beton

komposit dek baja bergelombang memiliki total nilai terbesar.

4.6.4. Tahap Rekomendasi

Setelah melihat hasil dari tahap analisa maka pada tahap rekomendasi ini maka

berdasarkan hasil analisa pada matriks evaluasi maka pemilihan alternatif penggunaan

struktur pelat lantai beton precast HCS mendapatkan score total tertinggi yaitu 48.88.

Berdasarkan hasil scoring ini maka dapat disimpulkan bahwa struktur pelat lantai beton

precast HCS merupakan alternatif terbaik yang dapat digunakan untuk pelat lantai dengan

penjelasan sebagai berikut:

a) Penghematan Biaya pada pelat lantai

Dengan menggunakan material asal (pelat lantai beton konvensional) maka total

biaya pelat lantai adalah Rp. 2,321,199,422, apabila menggunakan pelat alternatif

1 dengan menggunakan pelat beton komposit dek baja gelombang maka total

biaya pelat lantai adalah Rp. 2,293,045,583. Terdapat selisih biaya penghematan

sebesar Rp. 78,742,782 (3.5%). Dengan menggunakan alternatif 2 yaitu pelat

beton precast HCS maka total biaya pelat lantai adalah Rp. 2,085,097,307

terdapat penghematan sebesar Rp. 236,102,115 (12%). Perbandingan antara biaya

pelat lantai asal dengan pelat lantai alternatif dapat dilihat pada diagram dibawah.

Gambar 4.13 Diagram Perbandingan Biaya Pelat Lantai Asal

Dengan Pelat Lantai Alternatif
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b) Penghematan Waktu

Dengan menggunakan material alternatif 2 maka waktu pelaksanaan akan lebih

cepat 2 hari untuk setiap lantai sehingga secara keseluruhan lantai bisa lebih cepat

30 hari dibanding menggunakan material awal. Percepatan ini dikarenakan pada

pekerjaan pelat lantai beton precast HCS tidak membutuhkan adanya bekisting

dan scaffolding. Sementara dengan alternatif 1 waktu pelaksanaan lebih cepat 1

hari untuk setiap lantai sehingga secara keseluruhan pekerjaan pelat lantai bisa

lebih cepat 15 hari. Percepatan ini dikarenakan pelaksanaan pembesian tidak

memerlukan perakitan tulangan dan penggunaan bekisting yang lebih sedikit serta

penggunaan volume beton yang lebih sedikit.

Dari hasil analisa Rekayasa Nilai sebagaimana diuraikan pada bahasan di atas

maka perbandingan pelat lantai dengan pelat alternatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Tabel Perbandingan Hasil Analisa Pekerjaan Pelat Asal dengan Pelat

Alternatif

Item
Pelat Beton

Konvensional

Pelat Alternatif 1 -
Beton Komposit Dek
Baja Bergelombang

Pelat Alternatif 2 -
Beton Precast HCS

Tebal Pelat 12 cm 10 cm 12 cm

Kebutuhan Tulangan D10 - 200
Tulangan Negatif: M8
Tulangan Susut: M5

Prestress dengan PC
Wire Ø5-12

Biaya 2,371,788,365 2,293,045,583 2,085,097,307

Presentase Biaya 100% 98.79% 89.83%
Waktu Pelaksanaan (Per
Lantai) 7 hari 6 hari 5 hari

Berat Pelat Lantai 293.56 kg/m2 256.06 kg/m2 206 kg/m2

Kekakuan Struktur Monolit Monolit Kurang Monolit

Pengawasan dan Kontrol Lebih Kompleks Relatif Lebih Mudah Relatif Lebih Mudah



71

Penggunaan Bekisting Lebih Banyak Lebih Sedikit Tidak Memerlukan

Sebagai catatan dalam tahap rekomendasi ini yaitu dalam analisa rekayasa nilai

struktur pelat lantai ini tidak ditinjau dari sisi analisa biaya siklus hidup (life cycle cost) pada

tahapan pengembangan hal ini dikarenakan struktur pelat lantai mempunyai umur desain

yang cukup panjang dan tidak banyak memerlukan biaya pemeliharaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.2. Kesimpulan

Dari hasil analisis rekayasa nilai pada proyek pembangunan Gedung Hotel All

Seasons Jakarta dengan meninjau kondisi pelat asal yaitu struktur beton bertulang dengan

membandingkan terhadap pelat beton alternatif yaitu alternatif 1, pelat beton komposit

dek baja bergelombang dan alternatif 2, pelat beton precast Hollow Core Slab (HCS)

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan struktur bangunan gedung memiliki potensi untuk dilakukan

penerapan rekayasa nilai karena memiliki bobot prosentase biaya yang cukup

besar.

2. Biaya pekerjaan pelat lantai asal dengan struktur beton bertulang adalah Rp.

2,321,199,422. Hasil penerapan rekayasa nilai dengan menampilkan alternatif

1 menggunakan pelat beton komposit dek baja bergelombang didapatkan

biaya Rp. 2,293,045,583, atau terdapat biaya penghematan sebesar Rp.

78,742,782 (3.5%).

3. Penerapan rekayasa nilai dengan menampilkan alternatif 2 menggunakan pelat

beton precast HCS didapatkan biaya Rp. 2,085,097,307, atau terdapat

penghematan biaya sebesar Rp. 236,102,115 (12%).

4. Analisa terhadap kedua alternatif pengganti juga didapatkan penghematan

waktu pelaksanaan. Pada pelat lantai asal pelaksanaan per lantai

membutuhkan waktu 7 hari, hasil analisa pada pelat alternatif 1 didapatkan

waktu pelaksanaan 6 hari atau lebih cepat 1 hari per lantai dan pada pelat

alternatif 2 yaitu beton komposit HCS didapatkan waktu pelaksanaan 5 hari

atau lebih cepat 2 hari per lantai.
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4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas maka penulis

menyampaikan beberapa saran berkenaan dengan aplikasi rekayasa nilai dalam

pelaksanaan proyek sebagai berikut:

1. Agar mendapatkan penghematan yang optimal aplikasi rekayasa nilai lebih

efektif jika dilakukan mulai pada tahap perencanaan karena bisa dilakukan

tinjauan secara menyeluruh terhadap keseluruhan struktur. Sebagai contoh

jika dilakukan perubahan material pada struktur pelat lantai dimana beban

menjadi lebih ringan maka akan berdampak dimensi balok dan kolom yang

digunakan menjadi lebih kecil dimana hal ini akan mengurangi berat sendiri

bangunan secara keseluruhan sehingga beban gempa menjadi lebih kecil dan

beban terhadap pondasi menjadi berkurang. Pengurangan dimensi pada

elemen struktur akan menghasilkan tambahan penghematan biaya

pelaksanaan.

2. Penerapan rekayasa nilai perlu dilakukan pada item-item pekerjaan lain

selain pekerjaan struktur, terutama item pekerjaan yang memiliki prosentase

biaya yang besar seperti pada pekerjaan arsitektur dan mekanikal &

elektrikal.
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