
BAB IV

STUDI KASUS PENERAPAN METODA REKAYASA NILAI

PADA DRAINASI PERUMAHAN MERAPI VIEW

YOGYAKARTA

4.1 KONSEP PENERAPAN REKAYASA NILAI PADA DRAINASI

PERUMAHAN

Penerapan metode Rekayasa Nilai pada drainasi perumahan dilakukan

dengan menggunakan tahap-tahap dalam rencana kerja (job plan). Pada tugas

akhir ini, analisa yang dilakukan hanya terbatas pada jaringan drainasi yang

berada di perumahan Merapi View, Yogyakarta, dengan asuinsi bahwa catchment

area (daerah penangkapan) yang ada hanya meliputi aliran yang timbul di daerah

perumahan tersebut. Sedangkan aliran yang berasal dari luar diasumsikan tidak

ada / berpengaruh.

Untuk menerapkan metode Rekayasa Nilai ini, pertama-tama dianalisa

semua informasi yang berhubungan dengan proyek perumahan tersebut dan sistem

jaringan drainasinya. Kemudian dianalisa fungsi dari masing-masing komponen

sistem drainasi tersebut, sehingga dapat diidentifikasikan fungsinya. Pada tahap

selanjutnya dicari ide dan alternatif dari komponen tersebut untuk kemudian

dianalisa pada tahap penilaian, setelah itu dua ide dan alternatif yang terbaik
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dikembangkan lagi pada tahap pengembangan. Pada tahap terakhir diajukan

usulan mengenai dua alternatif dan ide terbaik pada pemilik proyek.

Pada tahap-tahap rencana kerja terdapat keterkaitan satu dengan yang

lainnya, misalnya bila pada tahap kreatif terjadi kekurangan data atau informasi,

maka tim rekayasa nilai harus melengkapi kekurangan tersebut pada tahap

informasi terlebih dahulu.

Berikut ini gambar diagram alir konsep penerapan metode Rekayasa Nilai

pada drainasi perumahan :

/ START

~W\ (tahap informasi)

Mengumpulkan
dala-dala yang

dibutuhkan

untuk tahap
informasi

Analisa fungsi
drainasi

perumahan
(diagram FAST)

Membangkitkan
segala allernalif
(tahap krealil)

tidak

Gambar 4.1 Diagram alir konsep penerapan metode rekayasa nilai
pada drainasi perumahan



lanjutan gambar diagram alir

-4 y»

D

Tahap penilaian

lii ak

Icnlnkan

allemalif tipe
saluran terbaik

Analisa matriks

Icnlnkan kriteria

jK'nilaian

Uji pembobotan
kriteria

Tentukan 2

alternatif saluran

terbaik
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lanjutan gambar diagram alir

Analisa biaya awal dan
pemeliharaan alternatif disain

saluran

Analisa biaya siklushidup

tidak

Ratio = cost/worth
ratio <1, = 1, atau >1

Tahap presentasi

I
Rekomendasi

alternatif saluran

yang terbaik

I
Stop
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4.2 TAHAP INFORMASI

4.2.1 Pengumpulan Data

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak

mungkin tentang prasarana drainasi di proyek perumahan Merapi View dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan proyek tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah desain sistem

jaringan drainasi perumahan Merapi View tersebut sudah merupakan alternatif

desain yang terbaik. Sehingga diharapkan nantinya ditemukan alternatif desain

sistem drainasi yang terbaik dari segi biaya, fungsi, dan parameter-parameter

desain lainnya.

Data yang dibutuhkan proyek adalah data topografi (tabel 4.1.), curah

hujan, peraturan-peraturan, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk desain

proyek.

Tabel 4.1 Datatentang proyek (desain awal)

TAHAP INFORMASI | CATATAN-CATATAN
1. Proyek : Perumahan Merapi View
2. Lokasi proyek : Jaban-Ngebel Gede, Ngaglik, SLEMAN, Yogyakarta
3. Fungsi : Mengalirkan airkelebihan
4. Curah hujan : 200 1/dt/ha
5. Topografi: elevasi di atas permukaan lau, tertinggi =205,15 m

elevasi di atas pennukaan laut terendah = 190,15 m
5. Luas Area : 120.000 m2 (12 ha)
6. Desknpsi rancangan : Rancangan saluran drainasi pada perumahan Merapi

View merupakan saluran drainasi yang baru dan
menyesuaikan dengan sekitarnya

7. Jenis saluran : primer (510 m), sekunder (1.260 m), tersier (4.524 m)
8. Anggaran biaya : Rp207.798.389,00

4.2.2 Struktur fungsi drainasi perumahan

Fungsi drainasi perumahan adalah mengalirkan air kelebihan pada

perumahan. Fungsi utama dari drainasi perumahan dapat diuraikan menjadi suatu
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fungsi operasional. Untuk mendapatkan fungsi dari komponen drainasi dengan
mengumpulkan dua kata, yaitu :satu kata kerja dan satu kata benda (tabel 4.2).

Tabel 4.2 Identifikasi fungsi

IDENTIFIKASI
FUNGSI

!J*?!?J^a±iJiatabenda_
(Drainasi Perumahan)
mengalirkan air kelebihan
(Saluran primer)
menerima beban
menahan beban
meneruskan beban
membuang beban
(Saluran sekunder)
menerima beban
menahan beban
mengalirkan beban
(Saluran tersier)
menerima beban
menahan beban
mengalirkan beban

APA YANG HARUS"
DILAKUKAN ?
(Drainasi Perumahan)
mengalirkan
(Saluran primer)
menerima

menahan

meneruskan

membuang
(Salman sekunder)
menerima

menahan

mengalirkan
(Saluran tersier)
menerima

menahan

air kelebihan

beban

beban

beban

beban

beban

beban

beban

beban

beban

TAHAP INFORMASI

ADAKAH SALAH SATU FUNGSI
YANG DAPAT DIHILANGKAN ?

Tidak, tidak ada fungsi yang dapat
dihilangkan

ADAKAH YANG
TANPA GUNA ?

Tidak ada

DIKERJAKAN

APA SEMUA SYARATREALIsfiK?
Ya,

Semua syarat memang hams realistik

APAKAH KEGUNAAN MENUNIANG
N1LA1NYA ?
Ya

APAKAH BIAYANYA PROFESIONAI
TERHADAP KEGUNAANNYA ?
Ya, seharusnya

Keterangan : beban pada tabel di atas adalah

masuk ke dalam saluran.

impasan air dan air hujan yang
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Untuk mendapatkan fungsi elemen sistem drainasi perumahan dilakukan

analisis fungsi, yang struktur fungsinya disusun dari fungsi sistem drainasi

perumahan tersebut. Untuk mendapatkan struktur fungsi dari sistem drainasi

perumahan Merapi View digunakan metode FAST sebagai berikut:

n agaimana

Mengalirkan
air kelebihan

Memenuhi standar

desain drainasi

fungsi dan
tujuan

Fungsi yang
terjadi setiap •
saat

l.intasan kritis

Menerima

beban

licban :

-air hujan
- limpasan air

Menahan

l;cban

Claris cakupan

"liiilasan permasalahan

Memberikan

estetika

Memenuhi

kcamanan

Meneruskan

belmn

Meneruskan

beban melalui :

Sal. sekunder

.Sal. tersier

Mengapa '

Membuang
beban

Gambar 4.2 Struktur fungsi sistem drainasi perumahan

Dari identifikasi fungsi didapat komponen-komponen yang mempunyai

fungsi utama atau fungsi sekunder atau pendukung. Fungsi-fungsi yang tidak

memberikan kualitas/kegunaan atau tidak menghidupkan penampilan dapat

dihilangkan, sehingga biaya-biaya yang tidak perlu bisa dikurangi.
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4.3 TAHAP KREATIF

Tahapan ini melakukan pendekatan secara kreatif dengan mengemukakan

ide-ide sebanyak mungkin, yang diharapkan dengan makin banyaknya ide-ide

semakin banyak pula kemungkinan suksesnya studi rekayasa nilai.

Ide-ide kreatif bagi saluran drainasi usulan tersebut dapat dilihat pada tabel

4.3.

Tabel 4.3. Tabel tahap spekulasi saluran drainasi

Tahap spekulasi Item : saluran drainasi Fungsi : mengalirkan
kelebihan air

Ini adalah tahap kreatif
mungkin ide-ide dalam penyc

dan studi rekayasa nilai yang menghasilkan sebanyak
.lesaian fungsi, tetapi tidak mengevaluasi ide - ide selama

fase ini
No. Ide-ide kreatif

1. hpa beton tanpa tulangan

2. Pasangan batu kali tanpa plesteran

3. Beton cetak di tempat

4. Pipa PVC

5. Pipa tanah liat

6. Saluran kayu

7. Pipa besi

8.

L
Pipa beton tulangan

Ide-ide kreatif yang tersebut di atas, kemudian dianalisa pada tahap

penilaian / analisis keuntungan-kerugian untuk mendapatkan alternatif-alternatif

yang akan digunakan. Berikut im gambar-gambar alternatif desain drainasi :
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DETAIL POTONGAN PIPA 3ET0N 3ERTULANG, 3ESJ. PVC
dan TANAH LIAT

pasir

pasir kayu

pasangan batu kali

DETAIL P0T0N6AN SALURAN PASANGAN

P---':'•">ri:^T?yr^?.«?;-1 3atu kali tanpa plesteran

batu bata

DETAIL POTONGAN SALURAN KAYU
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4.4 TAHAP PENILAIAN/ANALISIS

Pada tahap ini semua alternatif-alternatif yang dihasilkan pada tahap

kreatif dianalisis. Lembar kerja dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

4.4.1 Lembar kerja analisis keuntungan-kerugian

Lembar kerja ini digunakan untuk membandingkan alternatif-alternatif ide

kreatif dari segi keuntungan dan kerugiannya terhadap beberapa kriteria. Penilaian

tim didasarkan atas tingkat pengaruhnya terhadap biaya sistem secara

keseluruhan. Dalam memberikan nilai pada kriteria yang ditinjau, tentukan nilai

salah satu kriteria, kemudian tentukan kriteria yang lainnya secara relatif terhadap
kriteria tersebut.

Untuk kriteria biaya murah tim memberi nilai maksimum 3, kemudian untuk

kriteria lainnya, secara relatif tim memberi nilai maksimum sebagai berikut:
a. biaya awal = 3

b. kekuatan penampang = 2

c. biaya pemeliharaan == 2

d. waktu pelaksanaan = ]

e. kemudahan pemeliharaan = 1

f. estetika = 1

Total = 10

Nilai-mlai di atas merupakan nila, maksimum yang dapat diberikan pada masing-
masing kriteria dan nilai yang paling minimal adalah 0(rangking nilai 0-4).



Tabel 44 Analisis ide kreatif dengan teknik keuntungan-kerugian untuk saluran drainasi
perumahan Merapi View

Sistem : saluran drainasi

Item : saluran primer, sekunder, tersier
Fungsi : mengalirkan kelebihan air

ANALISIS IDE-IDE KREATIF
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No. -.TaJiaj) kreat|f
Ide kreatif Keuntungan

Tj»han analisis Nilai

Pipa beton
tanpa tulangan

1. Biaya awal murah
(+3)

2. Waktu pelaksanaan
singkat (+1)

3. Kuat menahan aliran
(+2)

4. Estetika bagus U I)

JKeriyyaiL
1. Biaya pemeliharaan

mahal (-2)
2. Pemeliharaan sulit (-1)

Pasangan batu
kali tanpa
plesteran

Beton cetak di

tempat

Pipa PVC

Pipa tanah liat

Saluran kayu

Biaya awal murah
(+3)

2. Waktu pelaksanaan
singkat (+1)

3. Kuat menahan aliran

(±2)
1. Kuat menahan aliran

(+2)
2. Estetika bagus(+1)

1. Biaya awal murah
(+3)

2. Waktu pelaksanaan
singkat (+1)

3. Estetika bagus(+l)

1. Biaya awal murah
(+3)

2. Waktu pelaksanaan
singkat (+1)

3. Estetika bagus (+1)

Biaya awal murah
(+3)

1. Biaya pemeliharaan
mahal (-2)

2 Pemeliharaan sulit (-1)
3. Estetika kurang (-1)

1 Biaya awal mahal (-3)
2. Biaya pemeliharaan

mahal (-2)
3. Pemeliharaan sulit ( -1 )
4. Waktu pelaksanaan

lama(-l)

1. Biaya pemeliharaan
mahal (-2)

2. Pemeliharaan sulit (-1)
3. Lemah manahan aliran

(-2)

1. Biaya pemeliharaan
mahal (-2)

2. Pemeliharaan sulit (-1)
3. Lemah manahan aliran

(-2)

Biaya pemeliharaan
mahal (-2)
Pemeliharaan sulit

(-0
Waktu pelaksanaan
lama (-1 )
Lemah menahan
aliran (- 2)

_Estjg^tik_a kurang (-1 )

Lanjutan tabel 4.4.

+4

-4
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Lanjutan tabel 4.4

7. Pipa besi 1.

2.

Kuat menahan aliran
(+2)
Estetika bagus(+l)

1.

2.

Biaya awal mahal (-3)
Biaya pemeliharaan
mahal (-2)

-2

3. Waktu pelaksanaan
singkat (t 1)

3.

1.

Pemeliharaan sulit (-1)

8. Pipa beton 1. Kuat menahan aliran Biaya awal mahal (-3) -2
tulangan

2.

(+2)

Estetika bagus (H)
2. Biaya pemeliharaan

mahal (-2)
3. Waktu pelaksanaan 3. Pemeliharaan sulit (-1)

1 1 singkat (+1)

Pada tabel 4.4 tersebut ide-ide ini dievaluasi dengan memilih alternatif yang

mempunyai keuntungan tertinggi. Dengan memilih alternatif yang paling

menguntungkan dapat memudahkan untuk mengadakan pilihan alternatif yang

dapat diajukan pada tahapan berikutnya. Pada tahapan ini yang terpilih sebagai
alternatif adalah (diurutkan berdasarkan nilai tertinggi):

1. pipa beton tanpa tulangan (+4)

2. pasangan batu kali tanpa plesteran (-t 3)

3. pipapvc(O)

4. pipa tanah liat (0)

Kemudian alternatif-alternatif tersebut di atas, diseleksi lagi pada analisis tingkat
kelayakan.

4.4.2 Lembar kerja analisis Tingkat Kelayakan

Salah satu bentuk dan analisis ide-,de kreatif ini akan membahas penilaian
kriteria dengan sangat subyektif, karena sulit untuk mendapatkan nilai yang sangat
.deal, sebaiknya diperlukan suatu tim yang terdiri dan berbagai disiplm yang
berpengalaman di bidangnya masing-masing. Analisa tingkat kelayakan untuk
drainasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.5 Tabel analisis kelayakan

Item : saluran drainasi
Jlunashjnejia^

B=Biaya pengembangan I= ;euntun9an bl«V« Potensial
C=Kemungkinan diterapkan " * alat kerJa
^-L^lliiLpelaksanaan

Bah^msaluran drainasi
Pipa beton tanpa tulangan
Pasangan batu kali tanpa plesteran
Pipa PVC
Pipajanahjiat

^qjisisjfelayakari
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Dan analisis tingkat kelayakan dapat dibuat kesimpulan bahwa :
1• Pipa beton tanpa tulangan memiliki nilai tertinggi yaitu 50

2. pasangan batu kali tanpa plesteran memiliki nilai 46
3. pipa pvc memiliki nilai 40

4. pipa tanah liat memiliki nilai 39

Kenyan aUernatir-alternarif ,erseb,„, d,ana„,a |ag, ^ ^ ^^
4.4.3 Lembar kerja analisis matriks

Seperti halnya pada analisa keuntungan-kerugian. analisis ma.riks juga
harus mene„,„ka„ kri,eria-kmer,a, yang dldapat dan dala yang kemudjan ^
un.uk mengidem.nkasi jaringan sa|ura„ drainasi Perumahan Mmf. ^ ^
.en,a„g parame.er-parame.er dari kriteri, desain saluran drainas,. Dar, ringkasan
analisis sebelumnya dan seleksi dari parame,er-parame,er yang ada, kriiena yang
d,asumsikan dalan, ,ugas akhir ini .erdapa, pada lampiran, diperoleh dari sua,,,
tin. yang .erdiri dari berbagai disiplin yang berpengalaman di b.dangnya masing-



masing. Dari parameter yang berdasarkan urutan pentingnya kriteria, diambil

penilaian sebagai berikut:

1. Biaya awal (A) = 53

2. Kekuatan / kemampuan menahan aliran (B) =47

3. Biaya pemeliharaan (C) - 33

4. Kemudahan pemeliharaan (D) = 32

5. Waktupelaksanaan (E) = 23

6. Estetika (F) =22

Parameter-parameter ini dipaka, sebagai kriteria untuk analisis matriks pada

tahap penilaian, yang pembobotan dari masing-masing kriteria ditentukan dan

diuji dengan metode hirarki analitik.

Analisis pembobotan kriteria parameter dan uji data

Data yang telah ditetapkan berdasarkan urutan kepentingannya diuji

validitas datanya dengan uji konsistensi serta menentukan bobot dari masing-
masing parameter.

Variabel parameter tersebut adalah sebagai berikut:

A = biaya awal; B = Kekuatan / kemampuan menahan aliran; C = Biaya

pemeliharaan; D = Kemudahan pemeliharaan; E = Waktu pelaksanaan; F =

Estetika. Parameter ini diuji dengan konsistensi dengan menyusun matriks

perbandingan berpasangan seperti di bawah ini:



Menghitung Matriks I

Matriks perbandingan berpasangan

B E F

Matriks I Vektor prioritas

A

B

C

b

E

F

1

1/2

1/2

1/3

1/4

2

1

1/2

1/2 1/2

1/3

1/5 | 1/4

1/2

1/3

3

2

2

1

1/2

1/2

4

3

2

2

1

1/2

Menghitung Matriks II

Matriks perbandingan berpasaiig;an

2,493 0,346

1,698 0,235

1,201 0,167

0,831 0,115

0,588 0,082

0,401 1 0,055
£= f.diz I = 1,00

Vektor prioritas Matriks II

A B C |D E F

A 1 2 2 3 4 5 0,346 j 2,098
B 1 1/21 1 12 2 3 4 0,235 1,438
C 1/2 1/2 1

2
2 3 X 0,167 = 1.017

D 1/3 1/2 1/2 1 2 2
0,115 0,704

E 1/4 1/3 1/2 1/2 1 2 0,082 0,497
F 1/5 1/4| 1/3 1/2 1/2 1 0,055 0,337

Matrik nilai prioritas
Vlatriks II Vektor prioritas

2,098 0,346 6,064
1,433 0,235 6,098

1,017 0,167 r 6,090
0,704 0,115 6,122
0,497 0,082 6,061
0,337 0,055

2 =

6,127

36,562
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A. - 36,562 : 6 - 6,094

_CI = (6,094-6)/(6-1)

= 0,0188

CR 0,0188 / 1,24 0,015 <0,1 (data konsisten)

Berdasarkan hasil matriks vektor prioritas maka bobot masing-masing kriteria

saluran drainasi dapat ditetapkan urutan sebagai berikut:

• Biaya awal =34 5 o/

• Kekuatan/kemampuan menahan aliran =23,5 %

• Biaya pemeliharaan =]670/q

• Kemudahan pemeliharaan =115 %

• Waktu pelaksanaan =82%

• Estetika = ^50/

Kriteria dalam tahap in. diberi berdasarkan besarnya hasil proses hirarki analitik

sedangkan skala penilaian terhadap kriteria tiap alternatif diberikan nilai 1- 4,
yang mempunyai arti :

- Nilai 1 = rendah

- Nilai 2 = wajar

- Nilai 3 = baik

- Nilai 4 = baik sekali

Analisa matriks akan membahas tiga alternatif desain jaringan drainasi dan

analisa untung rugi dengan kriteria seperti tersebut di atas. Penilaian dilakukan

dengan memberi nilai I- 4pada alternatif desain jaringan drainasi terhadap
kriteria yang ditinjau, angka tersebut digandakan dengan nilai dari kriteria yang
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ada ( %) yang kemudian dijumlahkan, ini dapat secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 4.6 Tabel analisis matriks dan desain drainasi "Merapi View"

ANALISIS MATRIKS
Sistem : Drainasi perumahan "Merapi View
Item : Saluran primer, sekunder, tersier
.^9?.i2.rQ^9oiirj^n_a'ILkelebihan
Pilih ide-ide terbaik dari alternatif-alternatif yang ada dai^Ttatep"^^
memenuhi ' y

A - biaya awal

C- biaya pemeliharaan
E =waktu^pelaksanaan
N

O

M

O

R

2.

4.

Kriteria

Bobot krite

ria diperoleh
dari hasil

metode PH/4

(1)
Pipa beton

tanpa

tulangan
Pasangan
batu kali

tanpa

plesteran
Pipa PVC

Pipa tanah
liat

B= kekuatan/kemampuan menahan aliran
D= kemudahan pemeliharaan
F = Estetika

Dua alternatif desain drainasi yang mempunyai nilai tertinggi adalah pipa beton
tanpa tulangan dan pasangan batu kali tanpa plesteran, yaitu 326,1 dan 282,9. In.'

akan dibahas lebih lanjut dalam tahap pengembangan dan diusulkan sebagai
desain akhir
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4.5 TAHAP PENGEMBANGAN

Pada proses desain dilakukan usaha untuk mentransformasikan kebutuhan

sistem drainasi menjadi desain yang dapat memenuhi kebutuhan, yaitu untuk

mengalirkan limpasan air kelebihan dengan debit yang ada ke tempat pembuangan

luar. Kebutuhan tersebut sebagai fungsi utama yang dapat diuraikan menjadi

beberapa komponen fungsi yang lebih rendah.

4.5.1 Hitungan konstruksi

Analisis teknis terhadap alternatif desain sistem drainasi perumahan

Merapi View bertujuan untuk mengetahui segi teknis dari desain drainasi.

Tahap - tahap dari analisis teknis adalah sbb :

1. Analisis data curah hujan

2. Analisis data topografi

3. Menghitung intensitas hujan maksimum dan periode ulang

4. Desain debit banjir rencana

5. Desain saluran perimer, sekunder, dan tersier

6. Menghitung biaya konstruksi

Secara umum spesifikasi untuk ketiga jenis saluran pada sistem drair

perumahan Merapi View sebagai berikut:

1. Saluran Primer

- panjang saluran :510m

- dimensi saluran : 90 X 90 cm

-material penampang :pasangan batu kali (plesteran 1:4)

inase



2. Saluran sekunder

- panjang saluran

- dimensi saluran

- material penampang

3. Saluran tersier

: 1.260 m

:60 X 60 cm ( saluran terbuka )

40 X50cm ( saluran tertutup )

pasangan batu kali ( plesteran 1:4)
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- panjang saluran : 4.524 m

-dimensi saluran :35 x45 cm (saluran tertutup )

-material penampang :pasangan batu kali (plesteran 1:4)

contoh perhitungan dimensi saluran terdapat pada lampiran.

Berikut ini adalah gambar detail potongan pasangan batu kali plesteran (desain
asli ):



H
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pasangan batu kfi

1 PC:4PS

plesteran 1:4

postr

NO SALURAN
H

cm L "Icm

1 PRIMER I 90 90

2 SEKUNDER 60 60

3 —~l^___j 50 40

A TERSIER 45 35

J

Gambar 4.4 Detail potongan pasangan batu kali
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4.5.2 Biaya awal

Biaya awal untuk melaksanakan pembangunan dari kedua desain dapat
dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7 Tabel biaya pembangunan saluran drainasi perumahan Merapi View

M^d^[^ia^y^^yrajjTMi[^esain^
Sistem : brainasi perumahan Merapi View
Fungsijjnejia^H<ariair kelebihan
No.

jZ
2.

Komponen

3.

jSjilun^primer
Saluran sekunder

Saluran tersier

jr^aj^p^ngemb^gan^

Pipa beton tanpa Pasangan batu kaii
tulangan tanpajjjesteran

-^P_Z^Z5^^50lRpJ8.187.480,00;
J*tj28:666:466J71___Rp_ 39^610270,92

RpJ3jm9Jll3,40
]&i?A^J^9£0
j^2O1265^QJ90

Dari hasil analisis biaya di atas dapat dicari rasio fungsi utama dengan
analisis lungs, dan masing-masing alternatif desain drainasi. Ratio dari fungsi
sistem drainas, tersebut dapat dicari dengan membandingkan cost dan Worth dan
kedua alternatif desain drainasi di atas.

Hasil analisis biaya awal dari kedua alternatif desain drainasi adalah
sebagai berikut :

- alternatif 1: Rp 138.7496.313,40

- alternatif 2 :Rp201.265.050,90

Biaya ini diasumsikan sebagai worth.

Biaya untuk sistem drainasi pada anggaran proyek perumahan Merapi View
sebesar Rp 207.798.389,00 dianggap sebagai cos, Maka ratto fungs, utama
sistem drainasi adalah sebagai berikut:
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Untuk alternatif 1,

Ratio = 207.798.389,00 = 1,49 < 2

138.749.313,40

Untuk alternatif 2,

Ratio = 207.798.389,00 = 1,03 < 2

201.265.050,90

Dalam rekayasa nilai, ratio antara 1- 2, kecil kemungkinan terjadi penghematan
untuk studi analisis nilai.

4.5.3 Biaya pemeliharaan dan penggantian

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang digunakan untuk biaya operasional
dan perawatan selama umur teknis. Untuk saluran drainasi biaya pemeliharaan
hanya meliputi biaya pembersihan saluran dari sampai, dan lumpur akiba,
sedimentasi yang ada. tidak terdapat biaya operasional. Dengan mengasumsikan
bahwa biaya pemeltharaan pada semua tipe panampang dan bentuk saluran adalah
sama, serta d.bu.uhkan sekitar 5 pekerja untuk membersihkan saluran.

Berdasarkan standar harga di Yogyakarta,„pah pekerja sebesar Rp 2.500,00. Jika
diasumsikan juga waktu pemeliharaan untuk saluran drainasi per tahunnya adalah
sebagai berikut:

5X12 XRp 2.500,00 =Rp 150.000,00 / tahun.

Jika umur teknis saluran direncanakan 10 tahun, dengan mflasi diasumsikan
sebesar 10 %dapat dicari nilai pada waktu yang akan datang.
4.5.4 Biaya siklus hidup

Biaya siklus hidup adalah biaya selama umur teknis dari proyek tersebut,
yang meliput, biaya awal, dan biaya pemeliharaan, serta biaya penggantian (pada
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saluran drainasi tidak terdapat biaya penggantian karena nilai sisa 0%). Biaya ini
dihitung dengan asumsi tingkat suku bunga 12 %dan tingkat inflasi 10 %, dan
nilai sisa 0%untuk saluran drainasi perumahan Merapi View.

Tabel 4.8 Tabel biaya siklus hidup
Proyek
Lokasi

Drainasi pentmahanTsteapTvTew
Jaban-Ngebel Gede, Ngaglik, Sleman

NILAI SEKARANG
JJLRESEmiVALlJE)

JBIAYA AWAL
BIAYA

PEMELIHARAAN
itJ2%,f=J0_%j/th

Th 1(F/i>,l6,"l)~
PWF

Th2(F/P, I0,2)=~L21
PWF

Th3(F/P,10,3)= 1,331
PWF

Th4(F/P,IO,4)"

Th 6 (F/P,

Th 77F/PJoT7^

1,464

PWF

Th5(F/P,l6,5J= 1,610
__ _PWF

10,6) =1,772
pwf

1,948

PWF [ Rp 74.502 OS
Th 8(F/PJ0.8) = 2,]44~h ~ :"

PWF

Th9(F/P,10,9) = 2,358
PWF

Th 10(F/P,10,10) = 2,593"
PWF

biaya"
____J!^MEUHAj^A_AN

_NILAI SISA

Desain asli

^2QJJ9^M9300_

JiPjiOOOOjOO
65.000,00

133.863,30

Rp

Rp 181.500,00
_RP_L2J .466,94
Rp I99~650,00
RpJ_mj97I22
Rp 219.600,00
Rp ?9959,00_

Rp 241.500,00
Rp_9a667J0___
Rp 265.800,00
R£82J50J_I __

Rp 292.200,00 ~"

Rp321.600700"
_Rp 67.462,67
Rp 353.700,00
..RpJjJii^
Rp 388 950,00

__.Rp^5J48,05
Rp 2.629.500,00

£ Biaya awal + O&M PW
AW

—__J!^gA^?l^tahunar^
LPenghematoijiUujJridj^

Rp 208.695.119,~6"
_Rp 33.818.230,69

JVVHAPPENG EMBANGAN
J*IAYA_SIKLUS HIDUP

Alternatif I

Rp 138.749.313,40

RpJAoj2po^oo__
Rp 165.000,00
RjLl33.863,^0
Rp 181 "500,00 ~

—-BP_12J..-i6_6,94_
Rp 199.650^00

-^JLL1^79722__
Rp 219.600,00
^99^959,00

Rp 241.500,00 "
Rrj_9O6j57,70
Rp265.800~00"
Rp 82.150,1 I

Rp 292.200,00 ~
-—Rp_74.502,05

Rp 3217600,00"
_J.^p_67462,67

Rp 353.700,00
Rp 61.113,23

Rp 388.950,00
Rp_55;348,05_

Rp 2.629.500,00
Rp 896.730,6

Rp 139.646.044,00"
_Rp22.58a8n,68_
_Rp_ii.237419,01_
^p_69:0491075i66

Alternatif 2

__R£20L265.050,90

RpJM).000,00
Rp 165.000,00~
RpJ.^63,30_
Rp 181.500,00
Rp_L2M66^94_
Rp 199.650,00"
RpJJO.JW^
Rp 219.600,00

_ Rp_l?9.959,00 _
Rp 241'. 500,00

_RJlJ>OJ36J7170_
Rp 265.800,00 "

_Rp82J50,lj
Rp 292.200,00
Rp 74.502,05

Rp 327600,00"

Rp 353.700,00
_Rp_6J.113,23
Rp 388.950,00
Rji55JI48J)5 _

Rp 2729700,00
_J*P_896_/730,6

Rp 202.161.781,50~
_RpJ2J^496Q10j_

_Rp_6J33.338,10~ "
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4 6 TAHAP PRESENTASI

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari langkah kerja metode Rakayasa Nilai

Tahap yang harus mempresentasikan hasil desain dalam bentuk nyata, yang
meliputi:

1 Memilih desain alternatif yang terbaik untuk diusulkan

2. Membuat kesimpulan dan rekomendasi

3. Membuat gambar-gambar atau sketsa dari desain yang dipilih

4. Membuat biaya-biaya awal, pemeliharaan dan siklus hidup

5. Menjelaskan tentang biaya penghematan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka :

- diusulkan alternatif desain 1( pipa beton tanpa tulangan ) sebagai desain
utama drainasi perumahan Merapi View, sedangkan alternatif 2( pasangan
batu kali tanpa plesteran )sebagai cadangan.

(desain usulan tercantum dalam lampiran).

Biaya awal :

a. alternatif 1 : Rp 138.749.313,40

b. alternatif 2: Rp 201.265.050,90

Biaya pemeliharaan :

a. alternatif 1 : Rp 896.730,60

b. alternatif 2 : Rp 896.730,60



Biaya penghematan

Biaya siklus hidup

Biaya awal
Biaya O&M + nilai_sisa

J3jayajotaI
Pejighematan total

Pengehematan tahunan

Tabel 4.9 Tabel biaya

Pipa beton tanpa tulangan

Rp 138.749.313,40
_R£l%J30,00

____RpJ13<2j_646.044,00_
____RJ2^-04?1075;60_

Rp HT237.419.01
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Pasangan batu kali tanpa
plesteran

Rp 201.265.050,90
R£_8%730j00

Rp 202.161.781,50
_Rp6.533.338,To"""
—RpJ^063.270,68"""" 7J

Dari tabel siklus hidup di atas dapat dilihat bahwa alternatif desain drainasi 1

menghemat Rp 11.237.419,01 yang lebih besar jika dibandingkan dengan
alternatif 2, dengan selisih penghematan sebesar Rp 10.174.148,33. Selisih
penghematan siklus sebesar Rp 62.515.737,50.

Berikut gambar-gambar alternatif desain utama (pipa beton tanpa tulangan)
dan desain cadangan (pasangan batu kali tanpa plesteran )



tanah UrU9

pipa beton

tanpa

tulangan

batu bata

DETAIL POTONGAN SALURAN

NO. Saluran

i

j Diameter

1 Primer 80 CM

2

3

Sekunder

Tersier

60 CM

i
20 CM |

Gambar 4.5 Pipa Beton Tanpa Tulangan
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D

t

pasir
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pas. batu kali

1 P6 :4ps

pasir dasar

L

DETAIL POTONGAN SALURAN PASANGAN 3ATU KAU TANB\ FLESTERAN

NO SALURAN
I (cm)

H
(cm)

1. PRIMER 90 90

2- SEKUNDER 60 60

• 50 40

3. TERSIER 45 35

Gambar4.6 Pasangan batu kali tanpa plesteran
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plat besi , b<?lon bertulann

buis beton

Gambar 4.7 Detail potongan Bak Kontrol
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beton bertulang

pasir

'A- •

1

/4 -•--••••

/^-buis beton

n4_i
sirtu

Gambar4.8 Detail potongan bak kontrol



pas. batu bata.

ipc :3ps

&

pasir

_• u.

Plesteran ~

1Pc:3ps

•>•—

Gambar 4.9 Detail potongan bak kontrol
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Pada analisis tingkat kelayakan setiap kriteria dipengaruhi lebih dari satu faktor

sehingga sistem penilaian saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan

faktor yang lainnya. Misalnya waktu pelaksanaan terhadap salah satu ide kreatif

dipengaruhi oleh waktu perancangan kembali, waktu pemesanan kembali, dan

waktu pelaksanaan di lapangan. Penilaian ini meliputi parameter : penggunaan

teknologi, biaya pengembangan, kemungkinan diterapkan, waktu pelaksanaan,

keuntungan biaya potensial, dan sarana alat kerja.

Dari hasil analisis kelayakan dapat dibuat kesimpulan bahwa saluran drainasi

alternatif yang mempunyai rangking tertinggi adalah pipa beton tanpa tulangan

sebagai alternatif pertama dan pasangan batu kali tanpa plesteran sebagai

alternatif kedua.

6.3 Anatisis Matriks

Hasil dari analisis matriks menunjukkan bahwa pipa beton tanpa tulangan

mempunyai nilai total lebih tinggi jika dibandingkan pasangan batu kali tanpa

plesteran. Nilai total adalah jumlah hasil penggandaan bobot dari parameter

dengan skala penilaian terhadap parameter tersebut. Parameter tersebut terdiri dari

biaya awal (A), kekuatan/kemampuan menahan aliran (B), biaya pemeliharaan

(C), kemudahan pemeliharaan(D), waktu pelaksanaan (E), dan estetika (F).

Parameter yang memiliki bobot paling tinggi adalah biaya awal (34,4%),

kekuatan/kemampuan menahan aliran (23,5%), biaya pemeliharaan (16,7%),

kemudahan pemeliharaan (11,5%), waktu pelaksanaan (8,2%), dan estetika

(5,5%). Nilai bobot diatas digunakan untuk analisis matriks dimana hasil penilaian

matriks didapatkan dua desain alternatif yang mempunyai nilai tertinggi yaitu :


