
ABSTRAKSI

Dalam proyek pembangunan perumaban GHya Saka Permai tipe 70 4s 
Yogyakarta, obyek yang 4rtinjau a4^1ab pekerjaan atap 4engan item ku4a-ku4a 
4an penutup atap, Baban 4esam pekerjaan atap awal aetataH a4alab kayu 
bangkirai sebagai ku4a-ku4anya 4an genteng beton berwarna sebagai penutup 
atapnya. Pembangunan ter-sebut membutubkan 4ana yang cukup besar. 
Untuk memperoleb penghematan 4^na pembangunan maka 4igunakan 
meto4e analisis nilai (V.A). 

Analisis ini melakukan pengumpulan 4^ta proyek, pengajuan i4e-i4e 
alternatif yakni 4engan mengajukan lima alternatif untuk masing-masing item 
yang 4i3nahsis. Alternatif i4e-i'4e tersebut 4kmalisis 4engan 4ua tahapan 
analisis yaitu analisis keuntungan fan kemgian serta analisis tingkat kelayakan 
sebagai tabap pertama penilaian, kemu4ian 4itanjutkan 4engan analisis matHks 
sebagai tabap ke4ua penifaian. Lalu 4itanjutkan ke tabapan perhitungan 
konstruksi, rasio, biaya pemefibaraan, serta penghematan keseluruban/inisial 
CIC) fan penghematan tabunan (AC) selama umur konstruksi tersebut. 

Dari basil penilaian yang 4itakukan peneliti maka 4iperoleh basil gunungan 
4an kayu glugu sebagai pemenang pertama fan ke4ua item pekerjaan ku4a
ku4a, serta genteng tanah liat fan asbes bergelombang sebagai pemenang 
pertama fan ke4ua item pekerjaan penutup atap- Laiu masing-masing 
pemenang alternatif kesatu 4^n ke4ua tiap-tiap item saling 4ikombinasikan. 
Atap genteng tanah liat 4engan ku4a-ku4a gunungan (kombinasi !), atap 
genteng tanah liat 4engan ku4a-ku4a giugu (kombinasi I!), atap asbes 
bergelombang 4engan ku4a-ku4a gunungan (kombinasi lil) serta atap asbes 
bergelombang 4engan ku4a-ku4a glugu (kombinasi IV). 

Seteiah 4itakukan pengkombinasian antar pemenang alternatif tersebut 
maka 4tperoleb penghematan biaya inisial (initial, IC) sebesar Rp. 1.677.272,00 
untuk pekerjaan atap kombinasi I, Rp. 1.646.647,00 untuk kombinasi II, 
Rp. 1.423.933,00 untuk kombinasi ill, fan Rp. 1.393.308,00 untuk kombinasi 
IV. Sedangkan 4ipero!eb penghematan tabunan (jnnujl, AC) sebesar 
Rp. 334.473,98 untuk kombinasi I, Rp. 295.282,44 untuk kombinasi II, 
Rp. 254.736,29 untuk kombinasi HI, fan Rp. 215.544,75 untuk kombinasi IV. 
Ke4ua jenis penghematan tersebut 4i43pat tanpa mengorb^nhin mutu 4esain 
yang telab 4>>encanakan (asli). Sebingga pemenang kombinasi I 4ij34ik4n 
sebagai alternatif I pekerjaan 3tap fan pememng kombinasi ll 4ij34fkan sebagai 
alternatif II pekerjaan atap Cca4^ngan apabiia i'4e alternatif14itolak owner). 
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