
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Pada uraian bab-bab sebelumnya telah dilakukan analisis dan pembahasan

mengenai aplikasi studi analisis nilai terhadap pekerjaan atap rumah tipe 70 pada
perumahan Gnya Saka Permai Yogyakarta, dapat diambil suatu kesimpulan

sebagai berikut, yaitu :

1. Pada penganalisisan dan pembahasan tahapan analisis untung-mgi, analisis

tingkat kelayakan, dan anal.s.s matriks diperoleh 2macam bahan bangunan
alternatif yang sama (alternatif 1dan II) untuk tiap-tiap itemnya, yaitu kuda-

kuda gunungan dan kayu glugu serta penutup atap genteng tanah hat dan asbes
bergelombang. Lalu antar pemenang alternatif tiap-tiap item tersebut saling
dikombinasikan pada tahapan pengembangannya agar diperoleh adanya

penghematan biaya siklus hidup/tahuuan (AC) yang terbesar (maksimal).

2. Altematif pekerjaan atap kombinasi 1dan kombinasi 11, pada akhirya setelah
dihitung biaya s.klus hidupnya dijadikan sebagai alternatif pekerjaan atap I

dan II, mempunyai biaya yang lebih kompetitif (lebih hemat) sehingga biaya

awal pekerjaan atap altematif I dan altematif II lebih murah dibandingkan

dengan kuda-kuda dan penutup atap asli (terpakai, onsinal).
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3. Pada perhitungan biaya siklus hidup, suatu sistem pekerjaan atap memerlukan

biaya perawatan (pemeliharaan) dikarenakan sistem ini terdapat pada

bangunan diatas tanah.

4. Dari analisis biaya insial dan biaya siklus hidup selama n = 25 tahun dan

i = 15 %, untuk ide-ide alternatif pada setiap item pekerjaan atap yang ditinjau

didapat penghematan sebagai berikut ini (lihat tabel 7.1).

Tabel 7.1. Kesimpulan Penghematan

IDE-IDE

ALTERNATIF

PENGHEMATAN (Rp)

BIAYA INISIAL

(COSTMODEL)
[\C\

BIAYA

SIKLUS HIDUP

IAC|

%

TERHADAP

IC PEK. ATAP

ASLI

Alternatif I = Kombinasi I

(Kuda-kuda gunungan & atap
genteng tanah liat)

1.677.272,00 334.473,98 19,06

Alternatif II = Kombinasi III

(Kuda-kuda gunungan & atap asbes
bergelombang)

1.423.933,00 294.282,44 16,28

Alternatif 111 = Kombinasi II

(Kuda-kuda glugu & atap genteng
tanah liat)

1.646.647,00 254.736,29 18,82

Alternatif IV = Kombinasi IV

(Kuda-kuda glugu atap asbes
bergelombang)

1.393.308,00 215.544,75 15,93

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa pada 1 unit rumah untuk pekerjaan atap

proyek perumahan tipe 70 Griya Saka Permai Yogyakarta, alternatif yang bisa

diajukan sebagai alternatif bahan bangunan untuk pekerjaan atap yang ditinjau

adalah kuda-kuda gunungan dengan atap genteng tanah liat (merek Sokka), serta

alternatif cadangan adalah kuda-kuda glugu dengan atap asbes bergelombang.
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7.2. Saran

Dan analisis yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa saran yang di-

harapkan berguna bagi penghematan yang bisadilakukan, diantaranya adalah :

1. Perlunya diadakan penerapan (implementasi) studi rekayasa nilai (V.E) sedini

mungkin padatahap konsep biaya dan desain awal agar memungkinkan terjadi

penghematan yang maksimal daripada menerapkan studi analisis nilai (V.A)

setelah tahap desain selesai dilaksanakan.

2. Diperlukan suatu sikap yang tanggap terhadap informasi dalam pengajuan

alternatif-alternatif yang bisa diterapkan pada suatu masalah.

3. Perlunya suatu penguasaan pada berbagai masalah sehingga dapat menambah

nilai tambah bagi sumbang saran untuk pengajuan infonnasi dalam tahap

kreatif.

4. Perlunya pembudidayaan studi rekayasa nilai dan analisis nilai yang baik agar

tidak terjadi pemborosan terselubung, baik pada waktu desain maupun setelah

pelaksanaan konstruksi selesai.


