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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   LATAR BELAKANG 

Pada pembangunan sebuah gedung, Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

dihitung setelah perhitungan konstruksi bangunan. Hal tersebut terkait dalam 

pemilihan desain dan bahan yang digunakan dalam perencanaan konstruksi 

bangunan gedung tersebut. Rencana Anggaran Biaya proyek bangunan gedung 

disusun seoptimal dan seefisien mungkin dengan mutu dan kwalitas yang tetap 

terjamin. Konstruksi bangunan gedung bertingkat terdiri atas struktur atas dan 

struktur bawah. Elemen pelat merupakan bagian dari struktur atas. Pada beberapa 

elemen bangunan gedung ada yang memiliki biaya besar, namun elemen tersebut 

masih dapat dioptimalisasi dengan cara pengefisienan kembali. 

Anggaran biaya suatu proyek yang memiliki nilai 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, cara 

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 maupun mengoreksi perhitungannya namun lebih mengarah ke 

penghematan biaya yang akan diperoleh dari modifikasi terhadap elemen bagian 

gedung. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu Value Engineering (Rekayasa 

Nilai) agar biaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukan atau tidak 
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mendukung dapat dihilangkan sehingga nilai atau biaya proyek tersebut dapat 

berkurang. 

Value Engineering  adalah suatu cara pendekatan yang kreatif dan 

terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya-biaya 

yang tidak perlu. Value Engineering  digunakan untuk mencari suatu alternatif-

alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik/ 

lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan 

fungsional dan mutu pekerjaan.  

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 minim.  

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

Nilai/ Value Engineering 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 Value Engineering 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) Value Engineering adalah suatu 

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

yang melibatkan pemilik, perencana dan para ahli yang berpengalaman dibidangnya 
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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 RUSUNAWA 

Ambarawa adalah dana yang tersedia terbatas sehingga perlu dilakukan rekayasa 

nilai supaya pembangunan tersebut dapat selesai sesuai yang diharapkan. 

1.2             BATASAN MASALAH 

Penulisan Value Engineering dilakukan pada saat tahap pelaksanaan, 

maka Batasan Masalah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Analisis Value Engineering hanya dilakukan pada struktur atas 

khususnya pada pekerjaan atap, pelat lantai dan dinding kerja. 

 Perhitungan harga satuan untuk menghitung anggaran biaya 

pekerjaan alternatif diambil dari daftar harga satuan pekerjaan dari 

Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi (BPIK) kota Semarang 

tahun 2009. 

1.3       RUMUSAN MASALAH 

 Ada beberapa rumusan masalah dalam pelaksanaan pembangunan gedung 

RUSUNAWA diantaranya : 

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

maka diadakan Value Engineering dengan mengusulkannya alternatif pengganti 

tanpa mengorbankan mutu bahan. Selain itu adanya pekerjaan tambah kurang, 

menyababkan terjadinya penambahan item pekerjaan pada saat pelaksanaan 

proyek, sehingga  dana yang tersedia tidak mencukupi. 

2. Dengan bertambahnya item pekerjaan tersebut (poin 1), selain terjadinya 

perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka akan berdampak pada 

bartambahnya kebutuhan waktu. Padahal waktu pelaksanaan sudah ditetapkan 

pada saat kontrak  yang telah disepakati bersama selama 180hari kerja. Maka 
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diusulkan alternatif pengganti yang lebih efisien terhadap biaya dan waktu 

pelaksanaan proyek. 

 

1.4           RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Rekayasa Nilai Pembangunan Gedung RUSUNAWA 

Ambarawa meliputi: 

1. Melakukan inventarisasi item pekerjaan. 

2. Menganalisis rekayasa nilai (Value Engineering) item pekerjaan yang terpilih. 

3. Melakukan review analisis struktur yang ada setelah direkayasa nilai. 

4. Membuat gambar kerja. 

5. Membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat). 

6. Menghitung BOQ (Bill Of Quantity) 

7. Menganalisis Harga Satuan dan. RAB 

8. Membuat alat pengendali proyek seperti Time Schedule, Barchart, NP (Network 

Planning). 

 

1.5 TUJUAN PENULISAN 

      Penulisan ini bertujuan untuk :     

• Mendapatkan alternatif penggunaan bahan dan desain struktur apa yang 

digunakan dalam menganalisis atau merekayasa nilai (Value Engineering) 

terhadap struktur atap, pelat dan dinding.  

• Mendapatkan perbedaan biaya total proyek yang telah direncanakan sebelumnya 

dengan biaya total proyek yang sudah dilakukan analisis Value Engineering.   

• Mendapatkan berapa besarnya nilai cost saving yang terjadi dalam perencanaan 

biaya total proyek setelah dilakukan analisis Value Engineering.   
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1.6       MANFAAT PENULISAN 

      Penulisan ini diharapkan memberikan banyak manfaat, diantaranya :  

• Memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada owner, perencana maupun 

pelaksana mengenai alternatif-alternatif apa saja yang dapat mengefisienkan 

biaya untuk pekerjaan atap, pelat dan dinding dari suatu proyek.  

• Mengetahui time schedule yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya 

dalam kaitannya pada tahun anggaran pekerjaan.  

• Memberikan pengetahuan tentang Value Engineering. 

 

1.7        SISTEMATIKA PENULISAN  

 Penulisan ini disusun dalam sembilan bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan  

Pendahuluan memuat tentang latar belakang permasalahan,batasan masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Gambaran Umum 

Berisi tentang kondisi awal proyek  pembangunan gedung RUSUNAWA Ambarawa 

serta data-data proyek tersebut. 

Bab III Studi Pustaka 

Bab ini menjelaskan pokok-pokok kajian tentang definisi Value Engineering, unsur-

unsur dalam Value Engineering, serta tahap-tahap yang nantinya digunakan untuk 

menganalisa item pekerjaan yang di Value. 

Bab IV Metode Penelitian  

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan serta proses penelitian meliputi 

metode pengumpulan data, langkah penelitian.  
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Bab V Analisis Rekayasa Nilai 

Bab ini membahas uraian pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Value 

Engineering, serta uraian data-data untuk dilakukan analisis dan perhitungan struktur 

dengan menggunakan software SAP2000. 

Bab VI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) 

Berisi dokumen kontrak proyek Pembangunan Gedung RUSUNAWA Ambarawa, 

addendum, surat lelang, dan lain-lain. 

. Bab VII Pembahasan Rekayasa Nilai 

Bab ini berisi tentang perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan dari item 

pekerjaan yang di Rekayasa Nilai meliputi RAB Existing sampai hasil RAB setelah 

di Rekayasa Nilai serta Pelaksanaan Pembangunan meliputi Barchart, NetWork 

Planning dan Time Schedule. 

      Bab VIII Perhitungan RAB 

 Bab ini berisi perhitungan Analisis Harga Satuan hingga perhitungan RAB dari 

Pembangunan Gedung RUSUNAWA  Ambarawa. 

Bab IX Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi penutup dari laporan Tugas Akhir meliputi kesimpulan-kesimpulan 

dan saran. 
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