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Abstrak
Sarana dan Prasarana dalam dunia pendidikan sangatlah penting, hal ini untuk menunjang dalam
proses mengajar. Tak lain halnya Universitas Mataram yang menginginkan tambahan sarana gedung
guna memperlancar proses pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut Universitas Mataram
membangun sebuah gedung Kuliah Bersama Tahap II yang terletak di kampus Universitas Mataram.
Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Perikanan Universitas Mataram mempunyai kecenderungan over design pada pekerjaan struktur. struktur atap datar berfungsi tunggal, Sehingga
peniliti ingin memperoleh besar penghematan biaya dan melaraskan bentuk atap gedung baru
dengan gedung kuliah lama. Diperlukan konsep perhitungan yang benar. Salah satu teknik pemecahan yang diperlukan untuk memperoleh hasil efisien adalah dengan metode Rekayasa Nilai (Value
Engineering), dengan empat tahap job plan : tahap informasi, tahap spekulasi, tahap analisa, dan
tahap proposal. Dalam analisis, dilakukan Value Engineering terhadap pekerjaan struktur atap. Biaya
awal pekerjaan atap Rp. 1.371.652.164,33, biaya setelah di value engineering Rp. 804.199.500,00,
didapat penghematan sebesar 41,37 %.
Kata-kunci : efektif, efisien, penghematan biaya

Pengantar
Perkembangan dan kemajuan di Indonesia bidang pendidikan, ekonomi dan pembangunan
berlaju dengan begitu cepatnya seiring berjalannya waktu. Konstruksi merupakan rangkaian
pekerjaan pembangunan gedung, sarana prasarana dan infrastruktur baik dalam sekala kecil
maupun besar. Dalam upaya sebelum tercapainya pelaksanaan suatu pembangunan proyek
konstruksi bangunan harus direncanakan dengan penuh perhatian pengawasan yang besar
terhadap mutu pekerjaan, penghematan anggaran biaya, dan pengendalian waktu pe-laksanaannya agar tercapai dengan baik, efisien dan
optimal. Salah satu alternatif yang dapat

dilakukan dalam mengendalikan proyek tersebut agar tercapai dengan efektif, efisien,
dan optimal yaitu dengan menerapkan Rekayasa Nilai (Value Engineering) dalam perencanaan proyek konstruksi.

Sarana dan Prasarana dalam dunia pendidikan sangatlah penting, hal ini untuk menunjang dalam proses mengajar. Tak lain
halnya Universitas Mataram yang menginginkan tambahan sarana gedung guna memperlancar proses pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut Universitas Mataram membangun sebuah gedung Kuliah Bersama Tahap II yang terletak di kampus Universitas
Mataram.
Struktur atap pada bangunan ini berbentuk
datar terbuat dari beton bertulang. Bentuk itu
(datar) kurang selaras dengan bentuk atap
dari gedung gedung-gedung kuliah disekitarnya, dan diprediksi memelukan biaya yang
mahal (terbuat dari beton) oleh karena itu
dianggap perlu untuk dilakukan Value Engi-

neering.
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Value Engineering

Data Penelitian

Konsep Rekayasa Nilai (Value Engineering)
adalah penekanan biaya produk atau jasa
dengan melibatkan prinsip prinsip Engineering.
Teknik ini berusaha untuk mencapai mutu yang
minimal sama dengan yang direncanakan
dengan biaya seminimal mungkin. Proses perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rekayasa Nilai selalu didasarkan pada fungsifuingsi yang dibutuhkan serta nilai yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian dikelompokan menjadi 2 yaitu :

Tahap Kerja Value Engineering
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, rekayasa nilai dikerjakan oleh suatu tim yang terdiri
dari berbagai disiplin ilmu. Tim ini bekerja sama
secara sistematis rencana rekayasa nilai. Rencana kerja digunakan karena terbukti dapat
mereduksi ongkos pembuatan produk dan dapat
memberikan efektifitas yang maksimal.
Dalam rekayasa nilai, terdapat lima tahapan
rencana kerja. Menurut Hutabarat (1995)
tahapan-tahapan aplikasi VE dibagi menjadi 5
yaitu : (1) Tahap informasi; (2) Tahap kreatif;
(3) Tahap analisis; (4) Tahap pengembangan;
(5) Tahap rekomendasi.
Metode
Sebelum melakukan proses penelitian peneliti
harus melakukan tahap persiapan, diantaranya
mengumpulkan atau mencari data-data proyek.
Pencarian data dapat dilakukan baik pada konsultan, kontraktor maupun pada Dinas Pekerjaan Umum yang menangani proyek-proyek
besar. Setelah mendapatkan data proyek kemudian peneliti melakukan survey ke lokasi proyek
untuk mendapatkan gambaran umum kondisi
lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan
studi pustaka baik melalui buku pustaka, internet, peraturam-peraturan De-partemen Pekerjaan Umum dan peraturan-peraturan lainnya
yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi
dan tambahan.

1.

Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan
dalam melakukan analisis value engineering.
Data primer dapat berupa data-data teknis dari
proyek, seperti gambar perencanaan, Rencana
Anggaran Biaya (RAB).
2.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung
yang dapat dijadikan input dan referensi dalam
melakukan analisis VE. Data sekunder diantaranya mengenai daftar harga satuan dan analisa
pekerja, data bahan atau material bangunan
yang digunakan, data alat-alat berat, data tenaga kerja, peraturan-peraturan bangunan gedung
dari Departemen Pekerjaan Umum dan datadata lainnya yang dapat dijadikan referensi
dalam menganalisis VE.
Metode Analisis Data
Dari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis VE untuk menghasilkan adanya suatu penghematan biaya atau Saving Cost. Analisis
VE dilakukan tiga tahap, yaitu :
1.

Tahap Informasi
Pada tahap ini dilakukan upaya-upaya
untuk mendapatkan informasi sebanyakbanyaknya yang relevan dengan obyek
studi yang akan dievaluasi, dimana data
dan informasi tersebut diolah menurut
kebutuhan pada tahap selanjutnya.

2.

Tahap Kreatif
Pada tahap ini melakukan pendekatan secara kreatif dengan menggunakan beberapa ide alternatif sebagai perbandingan

3.

Tahap Analisis
Alternatif yang timbul diformulasikan, kemudian melakukan eliminasi ide-ide yang
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kurang praktis dan menilai ide kreatifitas
tersebut dari segi keuntungan dan kerugian dengan mencari potensi penghematan
biaya untuk setiap ide yang dievaluasi.
Pemilihan dapat dilakukan dengan metode
zero-one, matriks evaluasi dan lain-lain.
Kemudian dibuatkan suatu rangking hasil
penilainnya.

-

Distribusi biaya pada tabel merupakan
harga pekerjaan pada elemen struktur
(beton). Pekerjaan tersebut dipilih karena
mempunyai biaya yang cukup besar. Hal
tersebut dapat dilihat pada besarnya
presentase bila dengan biaya total proyek

-

Nantinya dipilih pekerjaan atap untuk
dianalisis VE, karena mempunyai potensial
untuk terjadi penghematan biaya, karena
dimensi/desain yang direncanakan cukup
besar.

-

Selain memiliki biaya yang besar, dalam
memilih item pekerjaan dapat ditinjau dari
segi bahan dan desain yang nantinya dapat memunculkan berbagai macam alternatif.

-

Nilai cost didapat dari biaya existing

-

Nilai Worth didapat dari biaya terkecil
(minimum) untuk menjalankan fungsi dasar dengan cara yang paling sederhana,
berdasarkan teknologi yang ada. (Tjaturono, 2011 : 37)

-

Nilai Worth Atap Baja ringan, diperoleh
dari hasil penjumlahan : volume besi profil
kuda kuda, gording, klip dan Penutup
atap,dengan memperkecil dimensi sesuai
asumsi pada perencanaan VE kemudian
dikalikan harga satuan.

Analisis dan Interpretasi
Tahap informasi dari proyek Value Engineering
meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan
fakta, mengenal objek (produk) dengan mengkaji fungsi dan mencatat biaya. Output pada
tahap informasi ini adalah perkiraan biaya untuk
melakukan fungsi dasar. Perkiraan biaya fungsi
dasar ini kemudian dibandingkan dengan taksiran bagian dari seluruh bagian. Bila biaya
seluruh bagian jauh melebihi biaya fungsi dasar,
kemungkinan besar peningkatan nilai bisa
dilakukan. Salah satu teknik yang dapat dipergunakan pada tahap informasi yaitu, breakdown.

Analisa Breakdown dilakukan dengan mengidentifikasi pekerjaan yang akan di VE pada
proyek pembangunan Gedung Kuliah Fakultas
Universitas Mataram. Dari RAB dapat dilihat
bahwa pekerjaan struktur Atap memiliki rencana
biaya yaitu sebesar 14,09% dari total biaya
pekerjaan, maka breakdown akan dilakukan
pada item pekerjaan tersebut. Untuk melihat potensi item pekerjaan yang akan di VE, biaya
item pekerjaan tersebut dibandingkan dengan
biaya total keseluruhan proyek. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
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-

Penentuan cost/worth ratio
=

= 1,7 > 1 menunjukan

adanya penghematan dan layak untuk di Value
Engineerring.
Menentukan Peringkat Alternatif
Salah satu bentuk dari analisa ide-ide kreatif ini
membahas penilian dengan sangat sebyukrif
karen sulit untuk mendapatkan nilai ang
ideal.oleh karena itu diperhitungkan peringkat
alternatif dari struktur yang akan digunakan.
Aspek yang diperhitungkan : (1) Biaya; (2)
Pelaksanaan lapangan; (3) Teknologi; (4)
Pengawas; (5) mutu; (6) Kekuatan; (7) Estetika.

Cara penentuan metode zero-one ini adalah
dengan mengumpulkan fungsi-fungsi yang tingkatnya sama, kemudian disusun dalam suatu
matriks zero-one yang berbentuk bujur sangkar.
Setelah itu dilakukan penilaian fungsi-fungsi
secara berpasangan, sehingga ada matriks akan
terisi “X”. Nilai-nilai pada matriks ini kemudian
dijumlahkan menurut baris dan dikumpulkan
pada kolom jumlah.

Menurut Hutabarat (1995) menentukan bobot
dengan mengambil skala bobot total 100 dan
bobot dapat dihitung dengan rumus : = (angka
Rangking yang dimiliki / jumlah angka rangking)
x 100

Dari 3 peringkat alternatif terpilih, selanjutnya
mencari bobot dari masing-masing kriteria
dengan menggunakan Metode Zero-One sebagai
berikut :

Tahap Pengembangan
Pada tahap ini alternatif yang terpilih dari tahap
sebelumnya dihitung biayanya, kemudian dibandingkan biasa desain alternatif dengan
desain awal proyek. Adapun perbandingan biaya
desain awal dengan desain Value Engineering
untuk struktur atap dapat dilihat pada

H 046 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

Kustamar

tabel berikut ini :
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Rp. 1.371.652.164,33
Biaya Perencaan sebelum dan sesudah
dilakukan value engineering adalah :
Sebelum Value Engineering
:
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Sesudah Value Engineering
:
Rp.9.166.337.846,40
Total Penghematan
:
Rp.567.452.664,33 (5,82%)

Alternatif pengganti struktur Atap dengan menggunakan struktur Baja ringan dengan dimensi
hasil VE, cukup kuat dan aman dalam perhitungan struktur. Sehingga penerapan VE menjadi efektif dan efisien pada Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Program Studi Perikanan
Universitas Mataram.
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