
BAB III

LANDASAN liORl

3.1 Pcngertian dan Dasar Pemikiran Value Engineering

Pengertian Value Engineering secara umum adalah suatu teknik

manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis, kreatif dan usaha yang

terorgamsir yang diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu sistem dengan

tujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan dengan biaya yang serendah-

rendahnya. akan tetapi masih sesuai dengan batasan fungsional dan teknik yang

berlaku sehingga hasilnya tetap menjamin keandalan suatu proyek atau produk

tersebut.

Dasar pemikiran yang mendasari perlunya Value Engineering adalah

bahwa disetiap kegiatan konstruksi selalu terdapat biaya-biaya yang tidak

diperlukan. Biaya tersebut tidak terlihat atau disadari oleh pemilik, perencana

maupun pelaksana kegiatan tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya

biaya-biaya tersebut adalah :

1. Terbatasnya waktu yang disediakan untuk proses perencanaan.

2. Kurangnya informasi dalam perencanaan.

3. Kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan ide-ide baru.

4. Kurang tepatnya konsepsi.



5. Keadaan sementara yang menjadi permanen.

6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pelaku birokrasi dan keadaan politik.

Melihat permasalahan tersebut maka metode Value k'ngineering sangat

diperlukan dalam setiap kegiatan proyek konstruksi. hal mi disebabkan oleh :

1. Biaya kontruksi yang menmgkai.

2. Kurangnya sumber dana dalam pembangunan.

3. Suku bunga yang linggi.

4. lnflansi yang meningkat setiap tahun.

5. Kemajuan leknologi yang semakin pesat.

6. Terjadinya persaingan ketat hampir di semua bidang kegiatan.

3.2 Tujuan Value Engineering

Tujuan dari Value I'.ngmeering adalah untuk memperoleh suatu produk

atau bangunan yang seimbang antara fungsi-fungsi yang dimiliki dengan biaya

yang dikeluarkan dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, tanpa

hams mengorbankan mutu, keandalan. performance dari suatu produk atau

bangunan tersebut (Tadjuddm BMAJ997).

3.3 Beberapa Istilah dalam Value Engineering

3.3.1 Vilai (Value)

Nilai adalah suatu ukuran kepuasan konsumen'orang terhadap sesuatu

barang yang menunjukkan kegunaan, kualitas, keandalan. biaya dan harga dan

barantti tersebut.



Dalam studi Value kjigineenng ada empat jenis nilai yaitu :

1. Nilai guna (/ve Value}, yaitu nilai vang menunjukkan seberapa besar

kegunaan suatu produk,/proyek akibat sudah terpenuhinya suatu fungsi, vang

umumnya dipengaruhi oleh kualitas dan sifat produkproyek tersebut.

2. Nilai kebanggaan (lesieein Value), adalah nilai yang menunjukkan seberapa

besar kemampuan produk/proyek untuk menimbulkan keinginan konsumen

untuk memilikinya atau dengan kata lain rasa kebanggan memiliki

produk provek tersebut,

3. Nilai tukar (Exchange Value), yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar

keinginan konsumen untuk berkorban/mengeluarkan biava atau menukar

dengan sesuatu untuk dapat memiliki produk tersebut,

4. Nilai biaya (Cost Value), yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar biaya

total yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk dan memenuhi semua

fungsi yang diinginkan.

Nilai (Value) secara konsep merupakan rasio antara Worth (harga) dengan

Cost (biaya), yang dirumuskan sebagai berikut (E.D. Heller, 1971) :

.(3.

Ratio > 2, jelas akan terjadi penghematan jika dilakukan Value Engineering.

Ratio 1-2. kemungkinan akan terjadi penghematan jika dilakukan VE.

Ratio < 1, tidak mungkin terjadi penghematan, karena biaya yang dikeluarkan

tidak memenuhi fungsi yang diharapkan.



3.3.2 Biaya (( 'osi)

Biaya adalah sejumlah uang. waktu dan tenaga dan Iain-Iain yang

diperlukan untuk memperoleh suatu fasilitas produk baik berupa barang aiaupun

jasa yang diinginkan.

3.3.3 Flarga (Worth)

Harga adalah jumlah uang, waktu dan lam-lain yang dibutuhkan untuk

memperoleh suatu fasilitas dan memenuhi suatu fungsi.

3.4 Waktu Penerapan Value Engineering

Secara teoritis penerapan Value Engineering dapat diterapkan setiap waktu

selama berlangsungnya proyek tersebut (Chandra S.,1986), dan awal hingga

selesainya proyek, bahkan dapat pula diterapkan pada saat penggantian. Namun

dalam setiap memulai pekerjaan Value Engineering hams dilihat saat yang paling

tepat yang berpotensi mempunyai hasil yang maksimal, gambaran tentang

penghematan selama berlangsungnya proyek dapat dilihat pada gambar berikut :

Biaya POTENSI PENGHEMATAN OLEH VALUE ENGINEERING

SELAMA SIKLUS HIDUP PROYEK

Konsep Pengajuan Desain Tender
Desain Final

Masa Konstruksi Tahapan
Proyek

Gambar 3.1 Potensi Penghematan oleh Value Engineering
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Dan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan konsep terdapat

potensi penghematan terbesar. pengalaman menunjukkan bahwa dengan

1086). dimana pada saat wu uuhik mengadakan peruhahan-pcrubahan

imivk desain uiana DaP eandxa iciseout

terlihat aar;> potensi penghematan akan semakm lurun. dimana uengan

bcrkcmbanan\a proses pro\ok icrsebiit Fiaya-biaxa van a ada akan scnuik m naik

sedamzkan potensi penahematan liabis diie'an oleh bia\a mUuk meiigadakan

3.5 Analisis Fungs/sona!

Funasi adalah suaiu pcndekalan untuk mendapatkan suatu mlai tertei

teknik reciiiKSi oiaya ig lam. Konsep or fun UliiUiklKtlll Uslicil!

/•'ngr-h'cring imiuK mciidapauari hijuan oan migKasaa pci

dalam penciituan biaya pro>ek perlu dtketahui terlebih daluuu apa pes

dari masma-masma jenis pekerjaan dan apa pula fungsir.ya

Penaertian fungsi adalah dasar dan maksud suatu uem. I ungsi mi

pula selmah karakterlsiik \ang membuat iicm m; dapai hcijakm atau

(Miles F D.. 1072,1 Aplikasi fungsi dalam studi Adv '.nguieernig

analisa funasi (Zimmerman &. Hart. 1971). Pro\ek atau produk yang du

taaa tcncm.

iaunaau

disebu;

denaan
1 .-V) lvM",.1,'an fun-asi diidentifikasikan denaan dua kata, yaitu isata oenua dan kdan kata kerja

Kata benda dan kata kerja mi dmunakan until u me
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item bekerja. Kata kerja disini adalah kata kerja aktif, dan kata benda disini adalah

benda yang dapat dmkur

Cara lain mengenai pendekatan fungsional membantu pemikiran \ang

lebih dalam lemaitg pro\ek adalah liiengkiasifikasikan fungsi dalam dua jenis.

yaitu

F lungsi dasar (primer), adalah suatu fungsi vang merupakan Uijuan utama Jan

liarus elipenuhi.

2. lungsi penunjang isekunder). adalah suatu fungsi penuniang dan fungsi

Lliili

keuntungan dan pendekatan analisa fungsi adalah membantu dalam

mempertemukan ide-ide yang lebih baik dalam mengatasi keragu-raguan.

membantu dalam pemikiran yang lebih meridalam.

Cai"a yang dianggap paling efektif dalam analisa I 'a/ue kkngincering adalah

"'•'AST" (L'unctioua! A.nalysis System LcLhniuucs). Teknik analisa ini

diperkenaikan pada tahun 1065 oleh Charles W. Bvthewav seorang all Ii Value

/•'nginccriug pada "' A/I'A '" di Salt Fake City Amenka Serikal (Zimmerman &

iiuit, 107!). "I AS, " ada'ah suatu metode untuk menganaiisis. mengorganisir dan

mencatat fungsi-fungsi dan suatu proses vang rumit dari suatu item agar dapat

menjclaskan. mencrangkan dan memedcrhanakan pioses dan item lersebut dalam

bagian-bagian yang dapat teridentifikasi. Contoli diagram "LAST" dapat dilihat

pada gambar benkui mi
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Gan's kritis dan fungsi

Fungsi
Berurutan

(Sekunder)

Fungsi
Berurutan

(Sekunder)

Fungsi I
Berurutan |

(Sekunder) j

Fungsi | I Fungsi |
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4- Mengapa7

Fungsi
Order Rendat

Gambar 3.2 Diagram Aturan Dasar "EAS'E"

3.6 Analisis Keuntungan dan Kerugian

Dalam analisa untung rugi kriteria yang dapat dinilai dan dapat dipakai

untuk menganalisis setiap pekerjaan yaitu biaya awal, waktu pelaksanaan, daya

dukung, mudahnya pelaksanaan, pabrikasi dan pemeliharaan struktur.

Dalam memberikan penilaian atas kriteria-kriteria yang ditinjau harus

ditentukan dulu salah satu kriteria, kemudian baru menentukan kriteria lain secara

rclatif tcrhadap kriteria tadi. Kriteria utama yang dipandang sangat pentmg dibcr;

nilai 4 (empat) untuk kriteria awal, sedang knteria lam ditetapkan secara relatif.

Nilai kriteria diberikan secara rinci adalah sebagai berikut:



17

Nilai kriteria diberikan secara rinci adalah sebagai berikut :

a Biaya awal (murah = +4 dan mahal = -4)

Karena titik berat dalam studi Value Engineering ini adalah penghematan

biaya maka faktor biaya adalah yang utama (terpenting).

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

Semakin banyak tahapan dalam pelaksanaan, maka akan semakin banyak

menyita waktu dalam penyelesaian.

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

Kemampuan suatu bagian komponen konstruksi dalam mendukung beban

sangat penting peranannya dalam keamanan suatu konstruksi.

d. Biaya pemeliharaan (murah = +2,5 dan mahal = -2.5)

Umur rencana dari suatu struktur berpengaruh besar terhadap biaya

pemeliharaan dari struktur yang akan digunakan. Semakin murah biaya

pemeliharaan yang dikeluarkan maka akan semakin menguntungkan.

e. Kemudahan pelaksanaan (lnudah = +2 dan sulit = -2)

Semakin mudahnya pelaksanaan akan membantu mempercepat penyelesaian

proses konstruksi.

f. Teknologi (lama =+1,5 dan baru =-1,5)

Penerapan teknologi pada suatu konstruksi mempengaruhi waktu pelaksanaan

suatu proyek

g. Kemungkinan diterapkan (mungkin = +1,5 dan tidak mungkin =-1,5)

Pemilihan bahan/item suatu pekerjaan memungkinkan untuk diterapkan pada

pelaksanaan proyek



h. Sarana kerja (lengkap -- -1 dan tidak leugkap -1.)

Suatu metode akan dapat diterapkan bila alat-alat kerja yang mendukung

tersedia dengan mudah dan lengkap.

i. Pabnkasi (ya '-- - 1 dan tidak ;- -1)

kualitas suatu bahan akan lebih terjamin bila diproduksi oleh pabrik, sehingga

akan memberikan kepastian hasil hitungan konstruksi.

Sistem penilaian dilakukan dengan membandmgkan semua kriteria

terhadap komponen yang ditinjau dari segi keuntungan dan kerugian. Apabila

kriteria berada dalam kolom keuntungan diben nilai positif (+) dari nilai kriteria

tersebut dan sebaliknya jika dikolom kerugian mendapat nilai negatif (-) setelah

ide kreatif diberi nilai, lalu dijumlahkan. Jumlah nilai komponen/ide kreatif

lersebut antara (-20) dan (+20).

3.7 Analisis Tingkat Kelayakan

Analisis tingkat kelayakan adalah salah satu cara lain menyeleksi/menilai

masmg-masing ide kreatif yang diajukan, hasil dari penyarmgan ini dipilih

beberapa alternatif yang mempunyai nilai tertinggi dalam penilaian tahap ini

untuk diajukan dalam analisis matriks, kriteria-knteria yang umum dipakai dalam

analisa tingkat kelayakan adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan teknologi, yaitu yang berkaitan dengan :

- teknologi baru atau teknologi yang sudah biasa dilakukan (lama)

- sumber daya manusia dan perangkat kerasnya



b. Biaya pengembangan, yang berkaitan dengan :

- biaya perancangan kembali

- biaya pemesanan kembali

- biaya pengembangan kembali

c. Kemungkinan penerapan, berkaitan dengan kemungkinan :

- diterima oleh pemilik proyek

- sesuai dengan kondisi lapangan, keamanan struktur, dan sebagainya

d. Waktu pelaksanaan, berkaitan dengan :

- waktu perancangan

- waktu pemesanan

- lama pabnkasmya

- lama pelaksanaan di lapangan

e. Keuntungan biaya potensial, yang berkaitan dengan :

- penghematan biaya awal

- penghematan biaya selama siklus hidup

f. Sarana alat kerja, yang berkaitan dengan :

- banyak sedikitnya alat kerja

- mudah tidaknya dioperasikan

- mudah tidaknya pengadaan peralatan kerja

Kriteria-knteria tersebut diberi nilai 0-10 seperti pada :

a. Penggunaan teknologi,

- teknologi baru = 0

- teknologi biasa = 10

19
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b. Biaya pengembangan,

- tanna biaya 10

- biava imggi (i

kemungkinan diterapkan,

- kemungkinan duerapkan '"'

- lidak mungkin 0

d. Waktu pelaksanaan.

- wtiklii siugkat '0

- waktu lama. <p

e Keuntungan biaya potensial.

- keimtuiigan poteusuil 10

- tanpa keuntungan ;!

f. Sarana alat kerja

- sedikit alat kerja. mudah diopcrasikan. mudah didapatkan 10

- banvak alat keija, suhi dioperasikan. subt didapatkan 0

Setiap kriteria pada tempat kelayakan diberi nilai. kemudian miai-nilai

tersebut dijumlahkan untuk setiap alternatif Alternatif yang mempunyai mlai

tertmgm diben rangking 1. nilai berikutnya yang lebih rendah diben urutan 2 dan

seierusnya. Bila ada dua alternatif atau lebih yang mcmpunyai nilai sama., maka

urutan akan sama. Kemudian dipilih beberapa alternatif yang mcmpunyai urutan

teilmam
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3.8 Analisis Matriks

Tuiuan dan analisis matrik adalah untuk melihat masmg-masmg dan ide

kreatif Dini.tna anah-s i.u meiup;.kaii vdeUi pemknau lahap kedua dan e\u„

ski.eu. anahsiv penilaian sebelumimt yaitu aiudisis uutuug-rugi dan aiuiltsK

kehiv-'ka"

kiitena-kriteria vang digunakan untuk analisis matnk. akan dilakukan

konMihas, dengan para abb kritciia l.;.-i kon>„!iaM Iwitis di.iji dan d.lvii m!„,

.miuk '.-ii dan pembobohm dipaka* metode mrarkis analbiv Masmg-masiug

Li,i,al;> nvmmumai A.>ho< Oa-u oar' pros.> ''mail-is. yang mcmpum;.' i»> -•' aa

seoaaai oeriNiit

I• \ce ieiii', ,va i s sesa (!,

• 2 - I a.i'' i waaar)

Proses huarki analitis adalah suatu mode! yang Utwes yang membenkan

kesempaian bag. pe^corangan atau kel-mipok untuk membanguri gaga^m da"

mendenmsikan persoaian-persoaian dengan vara membuat asums! seria

memperoleh pemeeahan yang dikemukakan ; Iadm.ddm. 100 ,;

Proses Ihraikis Anablis (PUA) dikembangkan oleh F Saaly. >eorang

matematikawan dan 1miversitas Pitsbuigh PHA meiupakan aFu yang i""'.s\;i^

memmmksnkan kita mengambil keputusan dengan mengkombmasikaii data dan

data subvekliklif secara logis. Data ohyekib' adalah lakta ataunnn data-daF.
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numer.k basil perhitungan. sedang data subyektif didasari pendalaman dan

nengalaman.

Ada tiua prinsip dalam memecahkan persoaian dengan PI IA yaitu :

a Penvusunai'' stiokiur huaiki

Fbrark, adalah pemecahan masalah men-adi e!emen-e!eme,i yang teipisah

menurut tmgkat kepentmgan Penyusunan huarki bcrhuhungan dengan

pengKleiU.nkas.an elemen-elemen sualu masalah, mengelompokkan elemen-

eleme,, dalam kelompok yang homogen dan mengaU.r kdom|,.>k-kelompol

i„i dalam tmgkatan yang beibeda Tingkat teraias dan suatu huarki hanya

hcrisi satu elemen yaitu tujuan nokok yang dmamakan fokus 'I maka;

ni vama lebih spesifik yang merupakan uraian danberikulnva berisi eieme

tiinakaa. dudasn\ •

b. Peneutuan prion las

i'rioritas adalah besar kecilnva kontribusi suatu elemcn untuk mencapai

lujuan. laugkah neriama dalam menetapkan nnontas adalah dengan

menetapkan pnonlas elemen-elemen dalam penilaian yang berpasangan, yaitu

dibandmgkan berpasangan le.hadap s-.:a!u kntena yang dhemulan

Perbandingan berpasangan dibontuk menjadi matrik bujur sangkar dengan

ordo yang sesuai dengan jumlah elemen dalam Imgkatan tersebul Pendekatan

matiik ini unik karena dapat mewakili aspek pnontas, yaitu lebih pentmg dan

kurang pentmg. Dalam penilaian perbandingan berpasangan digunakan sfala

penilaian sebagai bcrikut :



label 3.1 Skala Banding Secara Berpasangan

Tingkat Definisi Keterangan
Kepentmgan

i Kedua elemen memberikan kontribusi
1 Sama pentmg yang sama terhadap tujuan

;-"""'" [ Elemen yang satu sedikit ; Pengalaman dan pertimbangan sedikit
3 I lebih penting dari ele- : menyokong satu elemen atas elemen

; men yang lain yang lainnya
j Elemen yang satu esen- i Pengalaman dan perhitungan dengan

5 I sial/sangat penting ke- ; kuat menyokong satu elemen atas elemen
1timbang elemen yg lain hyanq lainnya.

"T'sarxTelemen jelas lebih i Satu elemen dengan kuat disokong dan
7 j penting dari elemen \ dominannya terlihat dalam praktik

ggyang lainnya
Satu elemen mutlak le- I Bukti yang menyokong elemen yang satu
bih penting ketimbang I atas yang lain memiliki tingkat penegasan

j elemen yang lainnya I tertinggi yang mungkin menquatkan
"" ! Nilai tengah diantara I Kompromi diperlukan antara dua

2,4,6,8 ; dua pertimbangan yang ! pertimbangan
j berdekatan j __ _..

Catatan : Kebalikannya bila elemen i mendapat nilai n dibandingkan dengan elemen j,

maka j mendapat nilai 1/n bila dibandingkan faktor I.

Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dibentuk. menjadi matrik

bujur sangkar sesuai dengan elemen-elemen dari tingkat hirarkinya. Untuk

memulai proses perbandingan berpasangan, yaitu dimulai pada puncak hirarki

untuk memihh kntena atau sifat yang digunakan untuk melakukan

perbandingan yang pertama. Tingkat dibawah diambil dari elemen-elemen A,,

A;, Av Febih jelas tentang matrik perbandingan berpasangan dapat dilihat

pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Matrik Perbandingan Berpasangan

| X | A, ! A; i A,
; j : ;_ _

A, 1 ; 2 : 3

I A: I '= i 1 I 2

i A, ] '-3 I U2 \ 1
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Bandingkan elemen A| dalam kolom kin dengan elemen-elemen A|, A;. A;

\ang ierdapat pada bans atas dengan sifat X di sudul atas. Kemudian elemen-

elemen kolom A; dibandmgkan dengan elemen bar is atas. beg.iiu dan

seterusma sampai elemen lerakhir. Untuk mengisi matrik banding

berpasangan hams menggunakan bilungan \aug menggambarkan ivlatil

pentingnva suatu elemen terhadap elemen lainnya vang berhubungan dengan

si fat tersebut Biiangan tersebut berkisar antara I sampai dengan 9 Semua

pertimbangan diterjemahkan secara numerik adalah merupakan perkiman

helaka kcsaiahuimy a, dapat dievaluasi dengan sualu uji konsistens!

e iv i

Kebenaran data dapat diketahui dengan uji konsistensi data, yaitu dengan rasio

eusi iCR). IXiia dapat dikaiakan konsisieii bila niia.i v !\ icom kcchl\ i. >! IS ! s it.

sama dengan 0,10 dan apabila CR - 0,10 maka proses penilaian terhadap

matrik perbandingan berpasangan harus dmlangi

Biiangan atau nilai dari masing-masing bans pada matrik perbandingan

berpasangan dikalikan secara kumulattf Kemudian hasil perkalian tersebut

uMiiasukkan akar dengan deiajat sesuai dengan jumla'n elemen pada bans

matrik llasilnva disebut matrik I. Untuk mendapatkan matrik veklor prioritas

(eigen \ektor) adalah elemen matrik I dibagi dengan jumlah total matrik I.

Contoh perhitungan dapat dilihat herikui ini



Matrik Perl landinqan Matrix Vektor

Berpasangan I Prioritas

i X ! A; a, a/; i i.N 17 i : 0.53%

i A, i 1 a ; \
' l.OOOd i 0.3002

1A: 1 /:
Ia i %

1 2 ; 10.5504 | 0,1652

v - 2 "675

Sedangkan nilai prioritas (eigen value), didapatkan dengan cara matrik

perbandingan berpasangan dikahkan dengan vektor prioritas sehingga didapat

matrik II Idemen pada matrik li dibagi dengan elemen vektor prioritas

didapat nilai prioritas. Nilai vektor maksimum adalah harga rata-rata dan

matrik nilai prioritas (A).

Matrik Perbandingan
Berpasangan

rx A, A2 A,

i A. 1 2 o

J

A2 VA 1 2

U., X X 1

Vektor

Prioritas

ro.53961
j i

X I0,3002 !
I 0,1652 I

Matrik

II

'1,6356"

0.9004

0.4952

Matrik

II

1,6356~

0,9004

0.4952

Vektor

Prioritas

0.5396"

0,3002

0.1652

f" 0" 11

2.9993

2.9976

9 0280
I = --+---+--- = 3.0094

9.0280

U-n) (3,0094-3)(7 - -; / = A —y = 0,0047
(n-D (3-1)

CI 0 0047
CR = — = —~- =0.0081 <0.1

RJ 0.58

Eesimpulannya penilaian matrik berpasangan konsisten



Random indeks (RI) adalah indeks random yang menyatakan besarnya

korcksi tcrhadap indeks konsistcnsi pada nilai matrik perbandingan.

CR Consistency Ratio.

CI Consistency Indeks.

/. nilai prioritas maksimum.

/; jumlah faktorelemcn dalam matrik

Tabel 3.3 Index Random I'alue

[ _N , I _2 j 3 j 4 . 5 6 , ,
\'~ Rl" : " 0.00 (100 1 0,58~T 0^90 " 1.12 1.24 F32

"7

8 9 10 \ II 12 13 14 la
.41 i .45 1.49 i 1.51 1.48 1.58 FI2 1,50

3.9 Life Cycle Cost (Biaya Siklus Hidup)

Didalam menyusun anggaran suatu proyek yang harus dihual tcUeoiF

dahulu adalah membuat estimasi anggaran biaya, kemudian dengan analisa fungsi

dalam studi Value l-'ngineering didapatkan beberapa alternatif yang kesenvuanya

mengeliminasi biaya-biaya yang tidak perlu dan akhirnya dapat mereduksi biaya

proyek.

Dalam mengevaluasi kriteria mana yang harus diambil denu menghemal

biava. perlu diperhabkan dasar-dasar pertimbangan sebagai benkut

1. Kemungkinan penghematan yang cukup berarti

2. ferdapatnya sumber daya dan waktu yang cukup

3. Kemungkinan adanya pengembangan alternatif life cycle cost yang lebih

rendah

4. Mumzkin untuk dilaksanakan



5. Data kebutuhan proyek yang kurang lengkap

6. Data biaya untuk Life Cxele Cost yang belum bisa diestimasi. seperti biaya

operasi, perawatan. pcngganiian

Oleh karena studi Value Engineering unluk bidang konstruksi harus ada

metode yang sistemaus uniuk mencapai total hiai\a vang optimal dan suatu

proyek untuk waktu terteniu Total biaya disini berarti biava ultimatum atau biava

yang dapat dipertanggungiawabkau dari pekerjaan konstruksi. operasi,

pemeliharaan dan penggamian alat atau barang didalam suatu periode yang

disebut Life ( '\e/e ( ow seperii tergambar dibawah im

< lee Cycle co.s/ >

Imsiai Operasi . Pemeliharaan Pcngganiian ,

Gambar 3 3 Biaya Siklus 1lidup

Life ( 'ycfe Cos/ adalah total biaya ekonomis. biaya yang dimiliki dan biaya

operasi suatu fasilitas, proses manafuktur atau produk. Analisa Life Cycle Cos!

scndiri mcnggambarkan mlai sekarang dan nilai vang akan datang (present dan

future cost) dari suatu proyek selama umur manfaat proyek itu sendiri. Life Cycle

Cos/ dipakai sebagai alat bantu dalam analisa ekonomi untuk mencari alternatif

berbagai kemungkinan atau faktor dalam pengambilau keputusan. Prinsip-prinsip

ekonomi vang dipakai dalam / d. •' a /.• ( w>; \aild

1. Biaya sekarang (present r-jlue)

2. Biaya dikemudian han (/;"/aa >.-^n
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Jcnis-jenis yang tcrmasuk biaya dalam Life ('ycle ('osi adalah :

1. Biaya invcstasi

2. Biava pemilikan

3. Biaya rekayasa (perencanaan. desain dan pengawasau )

4. Biaya perubahan desam

5 Biaya administrasi

6. Biaya penggantian

7. Biaya operasi

8. Biaya pemeliharaan

9. Biaya beban bunga yang dibebankan selama proyek

Penggunaan /.//.. ' ';< le ('<>st sebagai alat bantu dalam proses pengambilan

keputusan dan sensililas terhadap biaya operasi merupakan suatu rangkaian

perhitungan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan monetcr yang

saling bcrhubungan satu sama lain.

3.9.1 Konsep Nilai Waktu I ang (Time Value of Money)

Kalau seseorang ditanyakan mana yang lebih disukai menerima Rp. 1.000-.

saat ini atau menerima Rp.1.000-, nanti (misal 1 bulan lagi). Meskipun

penerimaan tersebut pasti sifatnya. artinya dia pasti menerima saat ini atau nanti.

bisa diduga dia akan lebih suka menerima jumlah yang sama pada saal ini dan

pada nanti. Sebaliknya kalau kita harus membayar Rp. 1.000-, saat ini atau

Rp.1.000-, nanti. maka tentunya lebih senang unluk membayar nanti, apabila

JLimlahnva sama.



Contoh tadi menunjukkan bahwa sebenarnya kita meughargai uang secara

berbeda. apabila waklunya tidak sama. Dengan kata Iain kita mengakui' bahwa

uang mcmpunyai nilai waktu Kita selalu menyukai Rp. I.O0O-. saat ini danpada

nanti. karena kita menganggap bahwa nilai sekarang dan Rp. FOnO-. saat ini

adalah lebih besar danpada mlai Rp. 1.000-. nanti. Sebaliknya kalau kita

membavar. kita lebih suka membayar nanti, karena kila menyadan bahwa

Rpl ,0()(i nanti nilamva lebih keed danpada Rp. 1.Fed-, saat ini. Imlah yang disebut

konsep nilai waktu uang (Tune Value ofMoney).

3.9.2 Konsep Present I 'alue

Karena suatu investasi menvangkut pengeluaran saat ma atau sekarang

untuk mendapatkan pemahasikm pada waktu yang akan datang. maka pemahamau

tentang nilai waktu uang menjadi lebih pentmg Apalagi bila imesiasi modal

tersebut mcmpunyai pengaruh jangka panjang, maka semakin penting pula konsep

nilai waktu uang itu.

Pada dasarnya nilai waktu uang (time value of'money) menyatakan bahwa

setiap mdividu bcrpendapat bahwa nilai saat, mi (present value worths adalah lebih

berharga dan pada saat mi nanti. Lebih suka membayar jumlah yang sama pada

waktu nanti daripada saat im.

Sebagai ilustrasi para investor akan lebih suka suatu proyek yang

memberikan keuntungan setiap mluin, mulai dan tahun neilama sampai dengan

ketiga, daripada proyek yang memberikan keuntungan yang sama tetap! mulai

tahun keempat sampai dengan tahun keenam. Dengan demikian waktu danpada

aliran kas yang diharapkan dimasa yang akan datang merupakan ha! yang penting



bagi rencana inxestasi tersebut. Konsep mi lebih dikenal dengan islilah konsep

nilai sekarang atau value dan dulalam nemakaian Value l-'.ngineering dikenal

dengan nama />/vm»// a onh

3,9.3 Dasar-dasar Perliitmigan Present Value

i're^eui lad,, iPY;, ..iiau /'••. v m Won (PW) dapal dihiUmg jika

oerh.itungan PV. untuk nnestasi digunakan anggapan bahwa. tingkat bunga yang

rclevan setiap tahunnya adalah sama ataa iclap.

Perhitungan PV mi secara umum dapat dituliskan sehagi berikut

TV = >^ atau
A: {i - /;'

= >

( I -r I )

imana At a.hran \ana diterma.a pada penode !

bila t—> n

Jika pembuvaran seiiap tah.un dalam jumlah. vang sama. maka keadan mi

disebut scbam faklor cieiian modal A a.pnal Re:

sebasaai berikut :

( •!>!••
<i< - ' )

(I-/)/;-!

//a /-i.'K."•'/•) ucmum ramus

~"CRF" dapal digunakan unluk menghuung besar pengembalian dan beban huiang

secara penodik untuk a tah.un dengan beban. bunga sebesar /.

3,10 Penggunaan Present Value nada I'alue Engineering

Tujuan analisa pro\ek adalah untuk memperbaiki pemihh.an inveslasi.

karena sumber-sumber \a.na tersedia bam pembarmunan adalah terbatas. Aspek
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yang paling penting dalam mengevaluasi suatu proyek adalah aspek finansial dan

analisis ekonomi disampmg aspek lainnya seperti aspek tekms, aspek manajenal.

aspek organisasi dan aspek komersil iKadanah dkk. 1978)

Pengmmaan present value pada aplikasi Value Ljigineermg dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut

1 Pcnggunaan dilakukan dalam tahap pengembangan (Development phase) pada

Life ( 'nslmg.

2. Pada bagian pertama dihitung biaya mvestasi atau biaya kontruksi (initial

cos!) ditambah biaya operasi, pemeliharaan dan pcngganiian. kemudian

hasilnva dikurangi dengan biaya inveslasi. biaya kontruksi, biaya operasi dan

pemeliharaan. Dari usulan pertama dan kedua. hasilnva disebut dengan initial

saving atau penghematan saal itu [present saving).

3. Pada bagian kedua menganualisasikan biaya inveslasi (initial), biaya

penggantian (replacement) ditambah biaya aktual dari operasi dan

pemeliharaan. Kemudian dikalikan dengan faklor cicilan bagi beban hutang

selama penode terlentu CARL'). Hasil untuk desain awal dikurangi dengan

desain usulan pertama disebut penghematan tahunan (annual saving). Untuk

desain usulan pertama, selanjutnya dihitung pula penghematan tahunan untuk

desain usulan kedua. Sehingga dari hasil perhitungan mi sebagai rekomendasi

adalah berupa nilai penghematan (saving) diukur selama siklus hidup proyek.


