
BAB VI

PK.VIBA11ASAN

Pembahasan dalam bab ini akan membahas mengenai sistem penilaian pada

analisis keunlungan-kerugian (unlung-rugl), analisis tingkat kelayakan, dan

analisis matriks serta biaya siklus hidup.

6.1. Analisis Keuntungan-Kmigian (Untung-Rugi)

Sistem penilaian dengan teknik analisis untung-rugi ini dirasakan masili sangat

kasar karena nilai yang dibeiikan hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu nilai rugi (-)

dan nilai untung (+) pada angka yang sudah diasumsikan. Misalnya untuk bahan

yang mempunyai biaya awal mahal mempunyai nilai (- 4) dan yang mempunyai

biaya awal murah mempunyai nilai (t- 4). Sedang nilai diantaranya, yaitu (-3.

-2, -1, 0, 1, 2, dan 3) tidak teipakai.

Dengan demikian asumsi biaya. terhadap bahan diberikan dengan sangat

ekstrim, yailu mahal atau murah saja, padahal selisih biaya yang dikeluarkan

untuk masing-masing bahan tidak seperti itu. Begitu juga pada penilaian kriteria-

kriteria yang lain yang mendapat penilaian antara 2 kemungldnan saja. Hal ini

mengakibatkan penganalisisan pada tahapan ini akurasinya kurang bisa

diandalkan.
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Pada pembahasan secara singkal mengenai sistem penilaian pada tabel 5.4.1

untuk kuda-kuda alternatif dan tabel 5.4.2 untuk penutup atap alternatif berikut

hanya dibahas alasan komcntar mengenai penilaian kridaia pada kedua tabel di

atas secara garis besamya saja untuk rumah tipe 70 (sesuai dengan rangking

parameter penilaian menurut hasil analisis kuisioner), yaitu :

a. Biaya Awal mahal = -4 dan murah = +4)

Biaya awal kuda-kuda baja profil 1, dan atap sirap menurut hasil analisis

kuisioner adalah mahal (nilai -4) karena harga beli bahan dan ongkos pesan

dari pabrik ke proyek mab.al jika dibandingkan dengan bahan-bahan

alternatif lainnya, seperti kuda-kuda beton bertulang, bambu petung. kayu

glugu. dan gunungan serta atap genteng tanah liat, asbes dan seng ber

gelombang adalah murah (+4). Namun nilai untuk penutup atap bambu

petung adalah mahal (-4), seharusnya murah (+4), karena pemilihan bambu

petung sebagai penutup atap. seperti halnya pemasangan asbes dan seng

bergelombang, tidak memerlukan adanya reng dan usuk sehingga akan lebih

murah jika dibandingkan dengan atap sirap.

b. Waktu Pelaksanaan (lambat = -3,5 dan cepat = +3,5)

Waktu pelaksanaan kuda-kuda bambu netune dan slueu serta atan bambu.

genteng tanah liat, seng dan asbes bergelombang adalah cepat (+3,5).

Begitu juga dengan kuda-kuda baja profil L menurut hasil anahsis kuisioner

adalah lambat (-3,5), seharusnya cepat (+3,5). Hal itu berbeda dengan kuda-

kuda gunungan, menurut hasil anahsis kuisioner adalah cepat (+3,5), se

harusnya lambat (-3,5), karena kuda-kuda baja profil T. dirangkai diatas
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tanah laju dikatrol keatas dan tinggal menempatkan saja sebagai kuda-kuda

sesuai dengan letak yang ditentukan. Kuda-kuda gunungan \y\r[\n mengecor

balok geifel teriebih dahulu seliingga akan memakan waktu vartfi lebih lama.

Sedangkan untuk atap sirap adalah lambat, karena selain memasang gording,

reng, dan usuk juga harus hati-hati dalam memasang sirap agar air hujan

tidak mudah bocor.

c. Daya Dukung (lemah = -3 dan kuat -- +3)

Daya- dukung kuda-kuda beton bertulang, baja profil L , dan gunungan serta

atap genteng tanah liat, asbes dan seng bergelombang adalah kuat (+3).

Sedangkan menurut hasil analisis kuisioner, kuda-kuda dan atap bambu

petung adalah lemah (-3), seharusnya kuat (+3), karena menurut Dr. Ir.

Morisco (1999), kuat tarik dan kuat tekan bambu petung sangat tinggi.

Begitu juga dengan kuda-kuda glugu adalah lemah (-3), sehamsnya kuat

(+3), karena glugu termasuk kelas kuat kayu III balikan menurut Dr. Ir.

Morisco ada pula yang masuk dalam kelas kuat kayu II. Daya dukung atap

sirap menurut Heinz Prick dan Ch, Koestarmadi (1999) adalah kuat (+3),

bukan lemah (-3), karena terbuat dari serat kayu Kalimantan yang keras

(termasuk kelas kuat kayu antara I dan II).

d. Teknologi (baru =-2,5 dan lama =+2,5)

Teknologi yang digunakan pada pelaksanaan kuda-kuda beton bertulang,

glugu, gunungan serta atap genteng tanah liat, seng dan asbes bergelombang

adalah lama (+2,5). Begitu pula dengan kuda-kuda baja profil L meng

gunakan teknologi lama (+2.5). bukan bam (-2,5), karena dipandang cukup
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f. Pabrikasi (tidak = -1,5 dan ya = +1,5)

Kuda-kuda gunungan dan bambu petung serta atap bambu merupakan

bahan-bahan non pabrikasi (-1,5). Menurut hasil analisis kuisioner, beton

bertulang yang dipakai pada kuda-kuda beton dan gunungan mempakan

beton pabrikasi (+1,5), namun dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan

biaya awal yang murah maka digunakan beton cor manuakbukan pabrikasi

(-1,5). Sedangkan kuda-kuda baja profil I. serta penutup atap sirap, genteng

tanah liat, seng dan asbes bergelombang merupakan bahan-bahan pabrikasi

(+1,5).

g. Kemungldnan Diterapkan (tidak mungkin = -1,5 dan mungkin = +1,5)

Menurut hasil analisis kuisioner, kuda-kuda bambu petung bisa diterapkan

dalam proyek tersebut (+1,5), namun sangat sulit untuk diwujudkan karena

sikap konsumen yang menganggap kuda-kuda bambu hanya cocok dipakai

bagi rumah-rumah pedesaan, bukan rumah-rumah modem (-1,5). Begitu

juga dengan penerapan atap bambu (-1,5). Sedangkan kuda-kuda beton ber

tulang, baja profil L, glugu. dan gunungan serta penutup atap sirap, genteng

tanah liat serta seng dan asbes bergelombang sangat layak direkomendasikan

untuk diterapkan. Namun jika benar-benar ingin menerapkan kuda-kuda

baja profil I. dan penutup atap sirap hams memperhatikan biaya awal yang

sangat boros.

h. Kemudahan Pelaksanaan (susah = -1 dan mudah = +1)

Kuda-kuda beton bertulang dan baja profil L serta atap sirap sangat sulit/

tidak mudah untuk dilaksanakan (-1), karena memerlukan ketelitian dan
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kejelian dalam perhitungan, penyambungan, dan penerapan kcnstruksi di

lapangan. Sedangkan kuda-kuda glugu, bambu petung, dan gunungan serta

atap bambu, genteng tanah liat, seng dan asbes bergelombang dapat dengan

mudah untuk dilaksanakan (+1).

i. Biaya Pemeliharaan (mahal =-1 dan murah = +1)

Menurut hasil analisis kuisioner. biaya pemeliharaan kuda-kuda beton ber

tulang dan gunungan serta atap genteng tanah liat mempunyai biaya pe

meliharaan yang murah (+1Y khusus untuk gunungan dan beton bertulang

tidak membutuhkan biaya pemeliharaan karena semakin lama umur

konstruksi beton maka akan semakin kuat konstruksi kuda-kuda tersebut.

Begitu pula kuda-kuda baja profil I, tidak memerlukan adanya biaya pe

rawatan (+1), bukan mahal (-1) seperti hasil anahsis kuisioner, karena

pengecatan konstruksi hanya dilakukan pada saat pemasangan saja, tidak

seperti kuda-kuda bambu petung dan kayu glugu yang memerlukan biaya

pemeliharaan setiap 10 tahun sekali (pengecatan dan pengetiran ulang)

setelah umur konstmksi tercapai. Penutup atap genteng tanah hat mem

punyai biaya perawatan murah (+1) dibandingkan dengan atap sirap, bambu,

seng dan asbes bergelombang yang mahal (-1), karena hanya memerlukan

pengecatan ulang genteng selama 10 tahun sekali dan biaya penggantian

genteng yang sangat murah apabila ada yang rusak.

Sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ada sebagian dari penilaian hasil analisis kuisoner [+/-] yang tidak sesuai

dengan kondisi dilapangan, dikarenakan kurangnya informasi, ocmahaman.
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dan pengetahuan para responden terhadap kelima bahan altematif yang
diajukan penyusun, baik kuda-kuda maupun penutup atap secara benar dan

mendalam, sehingga banyak teriadi penyiinpangan/kesalahan dalam penilai

an dan penyusunan peringkat pemenang bahan bangunan alternatif untuk

kuda-kuda dan penutup atap.

2. Adapun pemenang I dan II menurut tabel 5.4.1 (kuda-kuda altematif) adalah

kuda-kuda gunungan dan glugu. Sedangkan pemenang I dan II menurut tabel

5.4.2 (penutup atap altematif) adalah atan genteng tanah hat dan asbes her-
gelombang.

Dari penilaian pada teknik ini didapat hasil nilai total pada tabel 5.4.1 dan tabel

5.4.2 yang dirangkum seperti pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Hasil Analisis Untung-Rugi
ALTERNATIF
KUDA-KUDA

Kuda-kuda Baja
Profil L

Kuda-kuda

Bambu Petung
Kuda-kuda
Beton Cor

Kuda-kuda

Kavu Glugu

Kuda-kuda

Gunungan

NILAI

[ + /-]

•3(V)

4 (HI)

+ 7 (IV)

+ 9 (IT)

20 rn

ALTERNATIF

PENUTUP ATAP

Atap Sirap

Atap Bambu

Atap Seng
Gelombang
Atap Asbes

J Gelombang
j Atap Genteng
j Tanah Liat

NILAI

[ + /-]

10 (V)

7 (TV)

+ 15 run

IS (II)

+ 20 <T)

Hasil dari tahapan ini kemudian dibandingkan dengan hasil tahapan analisis
tingkat kelayakan.
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6-2. Analisis Tingkat Kelavak;in

p«b ,„.lKs lingk.„ Mayakai, sislcm penilaimya su(iah cukup ^^^ ^
landing*.™ dengau ,ahap ana&K ..^^ ^ ^^.^ ^^
dari anahsis slud, sanga, domula„ dakim memteaan ^ ^ h, ;naia. e.a

vang ada. Old, Karena itu dfbutuhkon banyak orang yang sudah berpengalaman
pada hidang ylng dilillimi scbag;li ^^ ^ ^ ^.^ ^ ^^^
ala„,smya bisa dipertanggungj^fc, Nfla,.nM ^ ^ ^ ^
b^rapa a.tematif tersebu, (,abe. 5.5, (lan ,lbel 5.5.2)^^^^^
pengalaman stafaliliPT. Saka Yam Pit-,m„-,i,. i•iai.J vasaUumattha dan para dosen teknik sipil un.

Pembenan nilai-nilai Iwcbu. berdasarkan skala nilai antara 0-10. Nam„„
penyusun hanya mmMaa ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^
Meria terbaik diberi „aai 9dan selemsnya ^ ^ ^^ ^ ^ $
dengan jaian membandingkan keungguian liap.tiap ide/ba„an ..^ ^
beberapa Wen, Kemudian «M-M ,erSebu, dijlttn]ahkan „„. ^ ke_
tentuan pemlaian tahapan analisis tingkat kelayakan pada bab ffl.

Pada pembahasan secara singiat mengenai sistem penilaian pada tabel 5.5.!
untuk kuda-kuda altematif dan iih,4 > < -> ♦ iicmaur dan tabel ,.x2 untuk penutup atap altematif adalah
sebagai berikut, yaitu :

a. Penggunaan Teknologi

Beriku, mi ta,™.,„, JellIS kuda.kuda mu,a. ^ yang (jdak mem_

butubkan teknologi barn hingga membutuhkannya adalah gunmgan (0).
*»*. dan bambu peh,„g (sama-sauta g). belon cor batulmg f/) ^ ^
profil L(6). Begin, jug., bem„,,-nm„ untuk penutup atap adalah genteng
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-ah ,iat, seng dan asbes bergeiombang (sama-sama 9), bambu dan sirap
(sama-sama 8). Penerapan gunungan, genteng tanah liat, seng dan asbes
bergeiombang tanpa butul, tekno.og, barn, karena dapat dikerjakan „,eh
'ukang biasa, berbeda dengan penerapan kuda-kuda baja profil Lyang mem
butuhkan teknologi baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

b. Biaya Pengembangan

Penerapan gunungan, baja pr01il L_ dan ^ ^^ ^^ ^
sebagai kuda-kuda sangat baik, tidak butub biaya pengembangan, karena
dapat tahan sepanjang umur bangunan tidak seperti bambu petung ,7) dan
glugu <6> vang membutuhkan perawatan, Genteng tanah lia, (g, mem
butuhkan biaya pengembangan unmk pengeeatan saja dan biaya penggantian
yang sedikit, sedangkan seng dan asbes bergelombang (sama-sama 7) buml,
pengecatan dan penggantian tiap lembamy, apabda ada sediki, kentsakan,
Mak seperti sirap (5) yang membutuhkan biaya pengembangan tinggi,
karena mudah bocor dan perhatian khusus waktu pemasangan.

c. Kemungkinan Diterapkan

Kuda-kuda gunungan, kayu glugu, dan beton bertulang serta penutup atap
genteng tanab liat, asbes hergelomhang dan sirap (sama-sama 9, dapat
diterapkan seeara optimal pada proyek tersebut. Berbeda dengan „.,„ ,eng
bergelombang (S), atap bamlui dan k„da.kuda ^ ^ f (y) ^ .^
dapat dtterapkan pada proyek tersehut, karena akan mentakan da„a vang
besar dan d.rasa kurang komersial (mempunyai nilai jual yang tinggi).
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d. Waktu Pelaksanaan

Waktu pektksanaan kuda-kuda glugu (9) lehih eepa, dibandingkan bambu
petung (8, karena perlu beton pe„g,si), baja profil I, (8, karena dirangkai
diatas tanah lalu dtderek/diangka, diatas tembok), gunungan (7, karena
menunggn pengecoran balok geifc, ^ ^.^^^^^^

merah), dan beton bemdang (6. karena lebih runu, dan lama dibanding
gunungan), Waktu pelaksanaan penutup atap seng dan asbes bergelombang
(sama-sama 9) lebih eepa, dtbandingkan genteng tanah lia, dan bambu
(sama-sama 8) serta atap sirap (7). karena selain tidak membutuhkan reng
dan usuk juga tidak memerlukan waktu kama dalam pemasangamtya
daripada memakai sirap. Karena sirap memerlukan ketelitian dan kejelian
dalam pemasangan juga tidak perlu adanya reng dan usuk.

o. Keuntungan Biaya Potensial

Keuntungan akan diperoleh dari pemakaian kuda-kuda gunungan dan beton
bertulang seua atap genteng tanah lia, (sama-sama 9) karena dapa, bertahan
bin®, sebmanya, sehrngga dipa„llang sangat kua, ^ menglmftmgkan
Begin, puia dengan kuda-kuda baja profil Ldan asbes bergelombang (sama-
sama 8) dipandang sanga, kua,, namun keuntungan yang diperoleh tidak
sebanding dengan biaya awal yang dtkeluarkan. Hal lersebu, kemudian di-
tati oleh kuda-kuda bambu penmg dan glugu ser,a a,ap sirap dan seng b„.
gelombang (sama-sama 7), ,a,„ vang dipandang cukup kua, namun kurang
cukup mengunmngkan dibanding bahan-bahan altematif diatas adalah atap
bambu (6).
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f- Sarana Alat Kerja

Pa"a Pe,akSana"" »"*<*" ""^ Hunur^a, beton betulam, dan
8iUSU ~* "* — -• * - - -es bergc,omb.,„2 Jsama-
S'™"" ,̂tVSCl"a dC"£™ ""'d'lh' "^~. *n .ngkap, Sarana kega
"* "**" kUda-tUd3 *" "* •— <~ , ,ersed,a den.n
mU<b" "a" l0nSMj MmU" '*" -«' *»% hai-ba, diatas. Ball

Profil Ldan atap sirap (sama-sama 7).

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

a'"ena •—*- - — keunggulau dan kekurang. ^

^11 dan nafPT Saka Yasa Paramartha.
2- Adapun pemenang Idan II menurut tabel 551tu^ v , ,

w°n 5.5.1 (kuda-kuda altematif) adalah

~da„g,ugu. sedangkan pemenang, dan „menu™, tabe, 55,

=•5.. yang dirangj.am seperti pada tabel 6.2 berikut.



Tabel 6.2. Hasil Analisis Tingkat Kelayakan

ALTERNATIF

KUDA-KUDA

Kuda-kudf. Baja
Profil L

Kuda-kuda

Bambu

Petung Kuda-kuda
Beton Bertulana, ('Con
Kuda-kuda

Kayu Glu2u

Kuda-kuda

Gunungan

I ALTERNATIF
NILAI I PENUTUP ATAP

45 (V) j Atap Bambu

46 (IV) f Atap Sirap

49 rim

V. ()

Atap Seng
Gelombang

50 (IT) J Atap Asbes"
Gelombanc

Atap Genteng
Tanah Liat
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NILAI

43 (TV)

43 (TV)

49 CUT)

51 (II)

52 (n

Menurut tabel tersebut, pada penutup atap altematif terdapat 2item vang

punyai rangking sama, yaitu atap bambu dan sirap. Hasil dari tahapan ini dan

sebelumnya, selanjutnya direkomendasikan untuk tahapan analisis matriks.

mem-

6.3. Analisis Matriks

Pada analisis matriks penilaian sudah baik karena terdapat uji konsistensi pada

data asumtif yang dipergunakan sebagai kriteria-kriteria penilaian seliingga

subyektrvitas penilaian dari analisis dapat diminhrialkan secara optimal.

Analisis rmtriks akan membahas 5jenis rangka kuda-kuda dan penutup atap daii

analisis untung-rugi dan analisis tingkat kelayakan diatas.

Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat

pada tabel 5.6 dan skala nilai antara 1- 4 secara relatif, dengan kuda-kuda dan

penutup atap as;-/, sebagai pembanding terhadap alternatif rangka kuda-kuda dan

penutup atap dalam kriteria yang ditinjau. Skala nilai tiap-tiap kriteria tersebut

dikalikan dengan bobot (%) masing-masing kriteria yang ada (diperoleh dan

vektor prioritas) kemudian dijumlahkan.
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Adapun pembahasan yang akan dibicarakan pada tahapan ini sesuai dengan

tabel 5.6.1 dan tabel 5.6.2 adalah sebagai berikut, yaitu :

a. Biaya Pelaksanaan (bobot = 16,85%)

Biaya awal pelaksanaan kuda-kuda baja profil L adalah mahal (1), karena

harga bahan dan ongkos pesan dari pabiik ke proyek mahal jika di

bandingkan dengan keempat bahan altematif lainnya, beton bertulang agak

mahal (2), bambu petung dan glugu murah (sama-sama 3) serta gunungan

paling murah (4). Sedangkan penutup atap sirap, asbes dan seng ber

gelombang adalah. agak mahal (2) dibandingkan dengan atap bambu dan

genteng tanah hat (murah, sama-sama 3) karena biaya pelaksanaan atap

bambu dan genteng tanah liat lebih murah.

b. Waktu Pelaksanaan (bobot = 16,10%)

Waktu pelaksanaan kuda-kuda beton bertulang adalah lambat (1) di

bandingkan dengan gunungan (2), baja profil L, bambu petung, dan glugu

(sama-sama 3), karena harus membuat bekisting, merangkai tulangan,

mengecor, dan menunggu pengecoran mengeras pada umur 7, 14, 21, atau

28 hari sebelum dilanjutkan dengan pemasangan gording, rsng, usuk,

maupun penutup atapnya. Sedangkan penutup atap sirap dan bambu adalah

agak lambat (2) dibandingkan dengan atap genteng tanah liat. seng dan asbes

bergelombang (cepat, sama-sama 3), karena kliusus untuk atap sirap, selain

memasang gording, reng, dan usuk juga harus hati-hati dalam memasang

sirap agar air hujan tidak masuk/bocor. Begitu juga untuk atap bambu,

hams hati-hati agar tidak pecah dan bocor.
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c. DayaDukung (bobot - 13,20%)

Daya dukung bambu petung dan glugu sebagai kuda-kuda adalah lumayan

(2) dibandingkan dengan baja profil L, beton bertulang, dan gunungan (baik,

sama-sama 3), karena glugu termasuk kelas kuat kayu HI dan bambu petung

kurang baik menahan geser jika tidak memakai komposit. Sedangkan atap

sirap dan bambu adalah lumayan (2) dibandingkan atap genteng tanah liat,

seng dan asbes bergelombang (baik, sama-sama 3) karena menurut Heinz

Frick dan Ch, Koestarmadi (1999), khusus atap sirap adalah kuat karena

terbuat dan lembaran-lembaran serat kayu yang keras, namun tidak sekuat

genteng tanah liat, seng dan asbes bergelombang.

d. Teknologi (bobot - 12,22%)

Teknologi yang digunakan pada pelaksanaan kuda-kuda bambu pehmg me

rupakan teknologi agak bam seperti baja profil L, beton bertulang dan glugu

(sama-sama 3) dibandingkan gunungan (lama, 4), karena bambu meng

gunakan bahan pengisi beton sebagai komposit sekalipun hanya setempat

saja untuk dc.pat menahan gaya geser. Adapun penutup atap bambu dan

sirap menggunakan teknologi baru (2) dibandingkan atap seng dan asbes

bergelombang (sama-sama 3) serta genteng tanah liat (4), karena

pemasangan kedua atap tersebut membutuhkan ketelitian dan keielian yang

lebili dibandingkan dengan ketiga altematif penutup atap lainnya.

e. Sarana Kerja (bobot = 10,47%)

Sarana kerja pekerjaan kuda-kuda bambu petung tersedia kurang lengkap (1)

dibandingkan baja profil L, beton bertulang, glugu, dan gunungan (lengkap,
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sama-sama 3), karena diproyek tidak tersedia dengan mudah dan lengkap.

Sedangkan untuk semua bahan altematif penutup atap tersedia dengan

mudah dan cngkap (lengkap, sama- sama 3).

f. Pabrikasi (bobot - 8,98%)

Kuda-kuda bambu petung dan beton bertulang yang dipakai mempakan

beton cor manual (bukan pabrikasi, sama-sama 2) yang mempunyai

kualitas sedang dibandingkan dengan baja profil L, glugu, dan gunungan

(pabrikasi, sama-sama 3). Sedangkan atap bambu mempakan bahan non

pabrikasi (2) jika dibandingkan dengan atap sirap, genteng tanah liat, seng

dan asbes bergelombang (pabrikasi, 4).

o Kemungldnan Diterapkan (bobot = 8,31%)

Kuda-kuda bambu petung bisa diterapkan dalam proyek tersebut, namun

dalam realita sangat sulit untuk divvujudkan karena sikap konsumen yang

menganggap kuda-kuda bambu hanya cocok dipakai bagi rumah-rumah

pedesaan, sehingga diberi nilai sedang (2) bila dibandingkan dsngan baja

profil L, beton bertulang, glugu dan gunungan (mungkin, sama-sama 3).

Untuk penutup atap hanya atap bambu yang tidak layak dipakai pada proyek

pemmahan tersebut, dengan alasan yang sama dengan kuda-kuda bambu

petung (1) bila dibandingkan dengan atap sirap dan seng gelombang

(mungkin, sama-sama 3) serta asbes gelombang dan genteng tanah liat

(mungkin .-.ekali, sama-sama 4).
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gunungan dan glugu. Sedangkan pemenang I dan II menurut tabel 5.6.2
(penutup atap altematif) adalah genteng tanah hat dan asbes bergelombang.

3. Adapun parameter yang mempunyai

pelaksanaan (17,24 %) dan waktu pelaksanaan (16,74 %).

nilai tertinggi adalah biaya awal

Sehingga pemenang Ikuda-kuda altematif (gunungan) dikombinasikan dengan
pemenang I penutup atap altematif (genteng tanah hat) sebagai altematif I dan
pemenang II kuda-kuda altematif (kayu glugu) dikombinasikan dengan pemenang
Hpenutup atap altematif (asbes bergelombang) sebagai altematif II pada tahapan

alisis nilai benkutnya (tahap pengembangan dan rekomendasi).

Dari penilaian pada teknik mi didapat nilai hasil total pada tabel 5.6.1 dan tabel
5.6.2 vang dirangkum seperti pada tabel 6.3 berikut.

an

Tabel 6.3. Hasil Analisis Matriks

| ALTERNATIF
KUDA-KUDA

Kuda-kuda
Bambu Petung

Kuda-kuda

Beton Cor

Kuda-kuda Baja

Profil L

Kuda-kuda
Kayu Glugu
Kuda-kuda
Gunungan

NILAI

TOTAL

125,34 (V)

254,37 (IV)

255,61 (TTJ)

280,29 (II)

319,48(1)

ALTERNATIF
PENUTUP ATAP

Atap Bambu

Atap Sirap

Atap Seng
Gelombang

Atap Asbes
Gelombang
Atap Genteng
Tanah Liat

NILAI
TOTAL

221,48 (V)

"248^96 (TV)-

297,84 (HI)

312,66(11)

353,41 (I)

6.4. Biaya Siklus Hidup

Pada tahap pengembangan hanya 2altematif dari kuda-kuda dan penutup atap
yang dflcembangkan lebih lanju. dalam perhttungan struktur dan perhitungan
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harga, yaitu pekerjaan atap alternatif kombinasi I adalah kuda-kuda gunungan

dengan penutup atap genteng tanah liat dan alternatif kombinasi 11 adalah kuda-

kuda gunungan dengan penutup atap asbes bergelombang. Namun untuk per

hitungan konstruksi (lampiran 7a dan 7b) dipakai kuda-kuda gunungan dan

genteng tanah liat sebagai alternatif 1(kombinasi I) serta kuda-kuda glugu dan

asbes bergelombang sebagai alternatif II (kombinasi IV, bukan kombinasi III)

karena dipandang telah mewakili kombinasi pemenang 1 item kuda-kuda

gunungan dengan genteng tanah liat, dan pemenang II kuda-kuda glugu dengan

asbes bergelombang.

Dari hasil perhitungan dan analisis, temyata didapat biaya awal (IC) yang

paling murah untuk keseluruhan pekerjaiin atap adalah pekerjaan atap alternatif

kombinasi I (kuda-kuda gunungan dan penutup atap genteng tanah liat), yaitu

sebesar Rp.7.071.438,00 dengan penghematan IC terhadap pekerjaan atap terpakai

sebesar Rp. 1.677.272,00. Sedangkan pada alternatif kombinasi II (kuda-kuda

gunungan dan penutup atap asbes bergelombang), yaitu sebesar Rp. 7.102.063,00

dengan penghematan IC yang terjadi adalah sebesar Rp. 1.646.647,00 terhadap

biaya awal pekerjaan atap terpakai (Rp. 8.748.701,00).

Biaya siklus hidup (AC) pada kuda-kuda alternatif 1(gunungan) adalah tanpa

adanya biaya pemeliharaan rangka kuda-kuda dari hama rayap, sedangkan kuda-

kuda altematif II memerlukan adanya biaya perawatan sebesar Rp. 75.000,00.

Biaya siklus hidup untuk penutup atap dari bahan genteng tanah liat (penutup atap

alternatif 1) maupun asbes bergelombang (penutup atap alternatif II) adalah

terletak pada pemeliharaan dari panas, lumut, dan hujan sebesar Rp. 130.000,00.
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Adapun besamya penghematan AC yang diperoleh pekerjaan atap altematif

kombinasi I adalah sebesar Rp. 334.473,98 dibandingkan dengan pekerjaan

alternatif kombinasi II sebesar Rp. 295.282,44 terhadap pekerjaan atap terpakai

(kuda-kuda bangkirai dan penutupatap gentengbeton).

Oleh karena itu pada kuda-kuda yang mempunyai luasan lebih kecil dan

penutup atap yang mempunyai luasan lebih besar akan semakin sedikit biaya yang

akan dikeluarkan untuk biaya siklus hidup. Jadi, penelitian tugas akhir dengan

memakai studi analisis mlai terhadap proyek perumahan tipe 70 Griya Saka

Permai Yogyakarta tersebut berhasil menghasilkan penghematan yang cukup

besar, yaitu sebesar 19,06 % untuk kombinasi I dan sebesar 16,28 % untuk

kombinasi III terhadap biaya awal pekerjaan atap terpakai (asli). Namun untuk

menghasilkan penghematan yang maksimal harus menerapkan studi rekayasa nilai

sejak tahap konsep biaya dan desain awal.


