
BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Untung Rugi

Sistem penilaian dengan teknik analisis untung rugi ini dirasakan masih

sangat kasar karena nilai yang diberikan hanya mempunyai dua pilihan, yaitu nilai

negatif (-) dan nilai positif (+) pada angka yang sudah diasumsikan. Misalnya

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

mempunyai biaya awal murah mempunyai nilai (+4). Sedang nilai diantaranya,

yaitu (-3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3) tidak terpakai. Dengan demikian asumsi biaya

terhadap balian diberikan dengan sangat ekstrim, yaitu mahal atau murah saja.

Begitu juga pada penilaian kriteria-kriteria pekerjaan yang lainnya,

penilaian yang diambil hanya dua kemungkinan saja, negatif (merugikan) dan

positif (menguntungkan). Hal ini mengakibatkan penilaian pada tahap untung rugi

ini akurasinya kurang bisa diandalkan sehingga perlu'kiranya ada suatu penilaian

lain yang mempunyai akurasi penilaian yang lebih baik.

Dari penilaian hasil analisis kusioner ada beberapa penilaian yang tidak

sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini disebabkan kurangnya infonnasi,

pemaliaman dan pengetaliuan responden terhadap ide-ide alternatif yang diajukan

oleh penyusun pada setiap item pekerjaan, sehingga banyak terjadi
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penyimpaiigan/kesalahan dalam penilaian dan penyusunan peringkat pemenang

ide altenatif pada setiap item pekerjaan.

Oleh karena itu diperlukan suatu tim yang benar-benar ahli dan menguasai

metode Value Engineering, sehingga hasil yang diperoleh dapat semaksimal

mungkin. Kemudian dianjurkan oleh dosen pembimbing untuk dianalisis kembali

hasil dari penilaian pada taliapan analisis untung rugi. Setelali itu analisis untung

ragi yang digunakan adalali berdasarkan hasil dari revisi.

Dari penilaian analisis untung-rugi hasil revisi diambil dua altematifyang

terbaik pada setiap item pekerjaannya. Kemudian salah satunya akan digunakan

sebagai desain usulan setelah perhitungan biayanya diketaliui sehingga biaya yang

paling murah direkomendasikan sebagai desain usulan.

Pada pekerjaan penutup atap alternatif I dan II adalah atap genteng

pientong dan asbes gelombang (Tabel 4.13). Penutup atap dari genteng pientong

dan asbes gelombang mempunyai nilai/rangking yang tertinggi daripada balian

penutup atap lainnya. Hal ini dikarenakan selain biaya awalnya yang lebih murah,

secara keseluruhan atap genteng pientong dan asbes gelombang mempunyai

keuntungan yang lebih baik (waktu pelaksanaan lebih cepat, daya dukung kuat,

kemudahan pelaksanaan, pabrikasi, dan biaya pemeliharaan yang murah)

dibandingkan dengan alternatif lainnya. Sehingga pada pekerjaan penutup atap

didapatkaaan dua alternatif yaitu genteng pientong dan asbes gelombang. Untuk

lebih jelasnya mengenai hasil dari analisa untung ragi hasil revisi pada pekerjaan

penutup atap dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.



Tabel 5.1 Hasil Analisis Untung Rugi Pekerjaan Penutup Atap

Alternatif Penutup Atap Nilai
1

j Rangking

Genteng Pientong + 20
i

Asbes Gelombang + 18 i ]I

Genteng Keramik + 12

+ 8

i 1I!

j IVSeng

Sirap -4 V
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Pada pekerjaan rangka atap/kuda-kuda didapatkan dua alternatif yaitu

gunungan batu bata dan glugu (Tabel 4.14). Diambilnya dua alateniatif tersebut

disebabkan karena gimungan batu bata dan kayu glugu mempunyai nilai/rangking

yang tertinggi daripada bahan rangka atap lainnya. Disamping biaya awal yang

lebih murah, secara keselunihan rangka atap gimungan bata dan kayu glugu

mempunyai keuntungan (waktu pelaksanaan lebih cepat, kemudahan pelaksanaan,

kemungkinan diterapkan dan sarana kerja) yang lebih baik dibandingkan dengan

alternatif lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai analisa untung rugi hasil revisi

pada pekerjaan kuda-kuda/rangka atap dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Hasil Analisis Untung Rugi Pekerjaan Rangka Atap/Kuda-kuda

Alternatif Rangka Atap Nilai Rangking

Gimungan Batubata + 18 •I

Kayu Glugu + 16 11

Rangka Baja + 12 III

Rangka Beton + 8 i IV

Bambu Petung + 6 ; v
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Sedangkan untuk plafond alternatif I dan II adalah asbes datar dan etemit

kerang (Tabel 4.15). Dipilihnya dua alternatif tersebut karena mempunyai

nilai/rangking yang tertinggi daripada alternatif lainnya. Disamping itii juga

mempunyai biaya yang lebih murah dan secara keseluruhan mempunyai

keuntungan (waktu pelaksanaan lebih cepat, kemudahan pelaksanaan, pabrikasi

dan biaya pemeliharaan) yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai analisa untung mgi hasil revisi pada pekerjaan

plafond dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Untung Rugi Pekerjaan Plafond

Alternatif Plafond Nilai Rangking

Asbes Datar + 20 I

Eternit Kerang + 14 II

Anyaman Bambu + 10 III

Tripleks + 8 IV

Papan + 1 V

Kemudian pada pekerjaan lantai diambil dua alternatif juga, yaitu

plesteran batu bata dan tegel abu-abu (Tabel 4.16). Kedua alternatif tersebut juga

dipilih karena disamping mempunyai nilai/rangking yang tertinggi juga

mempunyai biaya yang lebih murah dan secara keseluruhan mempunyai

keuntungan (waktu pelaksanaan lebih cepat, daya dukung dan biaya

pemeliharaan) yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Untuk

lebih jelasnya mengenai analisa untung ragi hasil revisi pada pekerjaan lantai

dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini.



Tabel 5.4 Hasil Analisis Untung Rugi Pekerjaan Lantai

Alternatif Lantai Nilai Rangking

Plesteran Batubata + 16 I

Tegel Abu-abu + 13 II

Keramik 20x20

Plesteran

+ 12

+ 10

III

IV

Tegel Wafel + 5 V
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Analisis untung ragi pekerjaan pondasi untuk kriteria biaya pemeliharaan

dihilangkan hal ini disebabkan pada pekerjaan pondasi tidak memerlukan biaya

pemeliharaan. Pada pekerjaan pondasi diambil dua alternatif yaitu pondasi sloof

dan pondasi telapak dengan batu kosong (Tabel 4.17). Dipililmya dua alternatif

tersebut karena mempunyai nilai/rangking yang tertinggi daripada alternatif

lainnya. Disamping itu juga mempunyai biaya yang lebih murah dan secara

keseluruhan mempunyai keuntungan (waktu pelaksanaan lebih cepat, kemudahan

pelaksanaan dan biaya pemeliharaan) yang lebih baik dibandingkan dengan

alternatif lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai analisa untung ragi hasil revisi

pada pekerjaan pondasi dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5 Hasil Analisis Untung Rugi Pekerjaan Pondasi

Alternatif Pondasi Nilai Rangking

Pondasi Sloof + 17 I

Telapak + Batu Kosong + 14 11

Telapak + Perbaikan dg. Pasir + 9 III

Telapak + Batu Kapur + 6 IV

Telapak + Paving Block -3 V
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5.2 Analisis Tingkat Kelayakan

Untuk analisis tingkat kelayakan, sistem penilainnya sudah cukup akurat

jika dibandingkan dengan tahap analisis untung rugi, hanya subyekti vitas

penilaian dari analisis studi sangat dominan dalam memberikan nilai pada kriteria-

kriteria yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tim yang sudah

berpengalaman pada bidang yang ditinjau sebagai pemberi nilai agar penilaian

lebih obyektif dan akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai kriteria

yang diberikan pada beberapa alternatif tersebut (Tabel 4.18 sampai dengan Tabel

4.22) berdasarkan hasil wawancara di lapangan/proyek.

Pada analisis tingkat kelayakan sama halnya dengan analisis untung rugi,

diambil juga dua alternatif yang terbaik diantara alternatif yang lainnya. Setelali

dilakukan penilaian pada tahap analisis tingkat kelayakan, ternyata dihasilkan

alternatif-alternatif yang sama pada analisis untung ragi untuk setiap item

pekerjaamiya.

Pada pekerjaan penutup atap diambil dua alternatif yang terbaik, yaitu

genteng pientong dan asbes gelombang (Tabel 4.18). Dipililmyagenteng pientong

dan asbes gelombang sebagai alternatif yang terbaik karena selain mempunyai

nilai/rangking yang tertinggi juga mempunyai waktu pelaksanaan yang tercepat

dibandingkan alternatif-altematif yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai

hasil dari analisa tingkat kelayakan pada pekeriaan penutup atap dapat dilihat pada

Tabel 5.6 berikut ini.



Tabel 5.6 Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Pekerjaan Penutup Atap

Alternatif Penutup Atap Nilai Rangking

Genteng Pientong 48 I

Asbes Gelombang 47 II

Genteng Keramik

Seng

46

45

III

IV

Sirap 37 V
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Sedangkan pada pekerjaan rangka atap alternatif I dan II adalah gunungan

batu bata dan glugu (Tabel 4.19). Dipililmya dua alternatif tersebut selain

mempunyai nilai/rangking yang tertinggi juga mempimyai waktu pelaksanaan

yang tercepat dibandingkan alternatif-alternatif yang lainnya. Untuk lebih jelasnya

mengenai hasil dari analisa tingkat kelayakan pada pekerjaan rangka atap/kuda-

kuda dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7 Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Pekerjaan Rangka Atap/Kuda-kuda

Alternatif Rangka Atap Nilai Rangking

Gunungan Batubata 48 I

Kayu Glugu 46 II

Rangka Baja 42 III

Rangka Beton 41 IV

Bambu Petung 39 V

Untuk pekerjaan plafond alternatif yang didapatkan adalali asbes datar dan

etemit kerang (Tabel 4.20). Asbes datar dan etemit kerang mempunyai

nilai/rangking yang tertinggi dibandingkan dengan alternatif yang lainnya, selain

itu juga mempunyai waktu pelaksanaan yang tercepat dan kemungkinan

diterapkan pada proyek perumahan tersebut juga sangat besar dibandingkan



dengan altematif-altematif yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari

analisa tingkat kelayakan pada pekerjaan plafond dapat dilihat pada Tabel 5.8

berikut ini.

Tabel 5.8 Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Pekerjaan Plafond

Alternatif Plafond Nilai Rangking

Asbes Datar 48 I
i

Etemit Kerang 47 i II

Anyaman Bambu 41 | III

Tripleks 38 i IV

Papan 37

Kemudian pada pekerjaan lantai juga diambil dua alternatifyang terbaik.

Untuk alternatif I adalali plesteran batu bata dan alternatif II adalah tegel abu-abu

(Tabel 4.21). Kedua alternatif tersebut dipilih selain mempunyai nilai/rangking

yang tertinggi juga mempunyai waktu pelaksanaan yang tercepat biaya yang lebih

murah dibandingkan dengan altematif-altematif yang lainnya. Untuk lebih

jelasnya mengenai hasil dari analisa tingkat kelayakan padapekerjaan lantai dapat

dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9 Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Pekerjaan Lantai

Alternatif Lantai Nilai Rangking

Plesteran Batubata 48 I

Tegel Abu-abu 47 II

Keramik 20x20 45 III

Plesteran 44 IV

Tegel Wafel 42 V
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Dan untuk pekerjaan pondasi alternatif I dan II adalah pondasi sloof dan

pondasi telapak dengan batu kosong (Tabel 4.22). Pondasi sloof dan telapak

dengan batu kosong mempunyai nilai/rangking yang tertinggi dibandingkan

dengan alternatif yang lainnya, selain itu juga mempimyai waktu pelaksanaan

yang tercepat dibandingkan dengan altematif-altematifyang lainnya. Untuk lebih

jelasnya mengenai hasil dari analisa tingkat kelayakan pada pekerjaan pondasi

dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut ini.

Tabel 5.10 Hasil Analisis TingkatKelayakan Pekerjaan Pondasi

| Alternatif Pondasi Nilai Rangking

Pondasi Sloof 48 I

! Telapak + Batu Kosong 44 II

Telapak + Perbaikan Pasir 42 III

I Telapak + Paving Block 39 IV

j Telapak + BatuKapur 38 V

5.3 Analisis Matriks

Pada analisis matriks sama halnya dengan analisis untung rugi dan tingkat

kelayakan, nantinya diambil juga dua alternatif terbaik diantara alternatif lainnya.

Setelah dilakukan penilaian pada tahap analisis matriks, ternyata dihasilkan

altematif-altematif yang sama baik pada analisis untung ragi maupun analisis

tingkat kelayakan untuk setiap item pekerjaannya.

Pada analisis matriks penilaian sudah baik, karena terdapat uji konsistensi

pada data yang dipergunakan sebagai kriteria-kriteria penilaian sehingga

subyektivitas penilaian dari analisis dapat diminimalkan secara optimal.
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Analisis matriks akan membahas lima jenis alternatif pada setiap item

pekerjaan dari analisis untung-ragi dan analisis tingkat kelayakan. Penilaian

tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Tabel

4.23 dan skala nilai antara 1 - 4, dengan ide awal sebagai pembanding terhadap

ide-ide alternatif. Skala nilai tiap-tiap kriteria tersebut dikalikan dengan bobot (%)

masing-masing kriteria yang ada (diperoleh dari vektor prioritas) kemudian

dijumlahkan.

Dari penilaian pada teknik ini didapat nilai hasil total untuk setiap item

pekerjaannya yang terdapat pada Tabel 4.24 sampai Tabel 4.28. Untuk pekerjaan

penutup atap diambil dua alternatif terbaik, yaitu genteng pientong dan asbes

gelombang (Tabel 4.24). Dipilihnya genteng pientong dan asbes gelombang

sebagai alternatif yang terbaik karena selain mempimyai nilai/skor total tertinggi

juga mempunyai biaya awal dan biaya pemeliharaan yang lebih murah

dibandingkan altematif-altematif yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai

hasil dari analisis matriks pada pekerjaan penutup atap dapat dilihat pada Tabel

5.11 berikut ini.

Tabel 5.11 Hasil Analisis Matriks Pekerjaan Penutup Atap

Alternatif Penutup Atap Nilai Total Rangking

Genteng Pientong 357,29 I

Asbes Gelombang 346,71 11

Genteng Keramik 329,62 | III

Seng 329,53 i IV

Sirap 232,41 ! V
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Pada pekerjaan kuda-kuda/rangka atap dihasilkan dua alternatif juga, yaitu

gunungan batu bata dan kayu glugu sebagai alteniatifnya (Tabel 4.25). Hal ini

disebabkan kedua alternatif tersebut mempunyai nilai/skor total tertinggi

dibandingkan dengan alternatif lainnya. Selain itu memiliki waktu pelaksanaan

yang tercepat serta biaya awal yang murah dibandingkan dengan alternatif

lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari analisa mati-iks pada pekerjaan

rangka atap/kuda-kudadapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut ini.

Tabel 5.12 Hasil Analisis Matriks Pekerjaan Rangka Atap/Kuda-kuda

Alternatif Rangka Atap Nilai Rangking

Gunungan Batu bata 318,48 I

Kayu Glugu 303,79 j II

Rangka Baja 285,34 ! Ill

Rangka Beton 271.33 1 IV

Bambu Petung 264,51 | V
i

Sedangkan pada pekerjaan plafond alternatifyang didapatkan adalah asbes

datar dan etemit kerang (Tabel 4.26). Asbes datar dan etemit kerang mempunyai

nilai/skor total yang tertinggi dibandingkan dengan alternatif yang lainnya, selain

itu juga mempunyai waktu pelaksanaan yang tercepat dan biaya pemeliharaan

yang murah dibandingkan dengan altematif-altematif yang laiimya. Dan secara

keseluruhan mempunyai keuntungan yang lebih baik dibandmgkan dengan

altematif laiimya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari analisis matriks pada

pekerjaan plafond dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut ini.



Tabel 5.13 Hasil Analisis Matriks Pekerjaan Plafond

Alternatif Plafond Nilai Rangking

Asbes Datar 347,45 I

Etemit Kerang 334,44 II

Anyaman Bambu 303,04 III

Tripleks 295,86 IV

Papan 288,13 V
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Kemudian pada pekerjaan lantai dihasilkan dua altematif juga, yaitu tegel

abu-abu dan plesteran baru bata (Tabel4.27). Kedua altematif tersebut juga dipilih

karena disamping mempunyai nilai/skor yang tertinggi juga mempunyai biaya

yang lebih murah dan secara keseluruhan mempunyai keimtimgan yang lebih baik

dibandingkan dengan altematif lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari

analisis matriks pada pekerjaan lantai dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut ini.

Tabel 5.14 Hasil Analisis Matriks Pekerjaan Lantai

Alternatif Lantai Nilai Rangking

Plesteran + Batu bata 312,66 I

Tegel Abu-abu 298,81 II

Keramik 20x20 285,69 III

Plesteran 272,49 IV

Tegel Wafel 260,34 V

Dan untuk pekerjaan pondasi didapatkan dua altematif juga, yaitu pondasi

sloof dan pondasi telapak dengan batu kosong (Tabel 4.28). Pondasi sloof dan

telapak dengan batu kosong mempunyai nilai/skor total yang tertinggi

dibandingkan dengan altematif yang lainnya, selain itu juga mempimyai waktu
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pelaksanaan yang tercepat dan daya dukung yang besar dibandingkan dengan

altematif-altematif yang laimiya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari analisis

matriks pada pekerjaanpondasi dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut ini.

Tabel 5.15 Hasil Analisis Matriks Pekerjaan Pondasi

Alternatif Pondasi Nilai Rangking

Pondasi Sloof 318,99 I

Telapak + Batu Kosong 291,50 11

Telapak + Perbaikan Pasir 276,22 III

Telapak + Paving Block 254,99 IV

Telapak + Batu Kapur 246,49 V

Dan ketiga tahap penilaian di atas , ternyata dihasilkan altematif-altematif

yang sama pada setiap item pekerjaamiya. Untuk pekerjaan penutup atap

dihasilkan genteng pientong dan asbes gelombang. Pada pekerjaan kuda-

kuda/rangka atap didapatkan gunungan batu bata dan kayu glugu. Kemudian

untuk pekerjaan plafond dihasilkan asbes datar dan etemit kerang. Untuk

pekerjaan lantai didapatkan plesteran batu bata dan tegel abu-abu. Sedangkan

untuk pekerjaan pondasi dihasilkan pondasi sloof dan pondasi telapak denganbatu

kosong. Karena altematif yang dihasilkan untuk setiap item pekerjaannya sama

maka data yang diperoleh adalali konsisten.

5.4 Biaya Siklus Hidup

Pada tahap pengembangan hanya diambil dua altematif dari setiap item

pekerjaan yang memiliki nilai/rangking tertinggi, yang nantinya akan

dikembangkan lebih lanjut dalam perhitungan biaya awal dan biayapemeliharaan.
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Dari hasil perhitungan dan analisis, ternyata didapat biaya awal (IC) yang

paling murah untuk keselunihan pekerjaan atap adalah genteng pientong, yaitu

sebesar Rp 3.624.513,00 dengan penghematan IC terhadap pekerjaan atap terpakai

sebesar Rp 550.025,00 (Tabel 4.37). Sedangkan pada pekerjaan kuda-kuda/rangka

atap biaya awal yang termurah adalali gunungan batubata, yaitu sebesar

Rp727.694,49 dengan penghematan IC yang terjadi adalah sebesarRp 385.281,51

(tabel 4.37). Untuk pekerjaan plafond biaya awal tennurah adalah etemit kerang,

yaitu sebesar Rpl.061.234,70 dengan penghematan yang terjadi Rp 441.894,57

(Tabel 4.37). Kemudian pada pekerjaan lantai biaya awal tennurah adalah

plesteran batubata, yaitu sebesar Rp 397.274,40 dengan penghematan yang terjadi

Rp 1.126.654,08 (Tabel 4.37). Dan pada pekerjaan pondasi biaya awal tennurah

adalah pondasi sloof, yaitu sebesar Rp 7.147.865,97 dengan penghematan yang

terjadi Rp 2.364.256,17 (Tabel 4.37).

Biaya pemeliharaan untuk penutup atap dari balian genteng pientong

(altematif I) adalah biaya penggantian material yang rasak (retak/pecah) sebesar

Rp 223.634,40 sedangkan untuk asbes gelombang (altematif II) totalnya sebesar

Rp 232.553,62 (Tabel 4.36). Pada rangka atap altematif I (gunungan batu bata),

tidak memerlukan biaya pemeliharaan, sedangkan pada rangka atap altematif II

(kayu glugu) memerlukan biaya pemeliharaan benipa pengecatan dari Iiama

rayap, bubuk atau serangga kecil lainnya sebesar Rp 184.490,63 selama umur

konstruksi 20 tahun (Tabel 4.36).

Besarnya persentase kerusakan pada plafond didasarkan pada kekuatan

daya dukimg bahan. Pada asbes datar daya dukungnya lebih kuat dibandingkan
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dengan etemit kerang, sehingga untuk etemit kerang kemungkinan terjadinya

kemsakan akan lebih besar dibandingkan dengan asbes datar. Biaya pemeliharaan

pada plafond dari balian asbes datar (altematif 1) memerlukan biaya perbaikan

material yang nisak (pecah/retak) sebesar Rp 191.066,40 dan etemit kerang

sebesar Rp 204.580,20. Disamping itu memerlukan biaya pengecatan agar plafond

tersebut agar plafond selalu tampak bersih dari kotoran-kotoran (debu) dan jamur

sebesar Rp 1.076.755,50. Sehingga total biaya pemeliharaan untuk asbes datar

adalah Rp 1.267.821,90 dan untuk etemit kerang Rp 1.281.335,70 (Tabel 4.36).

Kemudian untiik biaya pemeliharaan pada lantai (plesteran batu bata)

diperlukan biaya perbaikan material yang rusak (pecah/retak) setiap 5 tahun sekali

sebesar Rp 8.895,50 sehingga total biaya pemeliharaan lantai (plesteran batu bata)

sebesar Rp 261.883,52 (Tabel 4.36). Sedangkan pada pekerjaan podasi tidak

memerlukan biaya pemeliharaan.

Pada pekerjaan pondasi untuk mengetahui tingkat keamanan perlu adanya

analisis kekuatan pondasi. Dalam Tugas Akhir ini untuk mengecek keamanan

pondasi, peneliti menggunakan SAP 90 dengan diperoleh dimensi balok sloof

untuk lebar 150 mm, tinggi 200 mm, tulangan sengkang dipergunakan 08 dan 012

untuk tulangan pokok. Setelah dilakukan perbandingan antara perhitungan SAP90

dan hitungan manual, kapasitas balok sloof berdasarkan hitungan cukup aman

yaitu sebesar 8,881 kNm lebih besar dari analisis SAP 90 sebesar 6,332 kNm.

Dengan demikian dimensi dan tulangan sloof berdasarkan hitungan dapat

diterapkan pada proyek. Hasil selengkapnya mengenai periiitungan SAP 90 dapat

dilihat pada lampiran XIX.
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Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai persentase penghematan biaya

setiap item pkerjaan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut ini.

Tabel 5.16 Persentase Penghematan Biayayang Terjadi

Alternatif

Terpilih

Biaya

Penghematan

Persentase

Penghematan

1. Penutup Atap :
Genteng Pientong Rp 550.025,00 28,05% <h

2. Kuda-kuda :

Gunungan Batu Bata Rp 385.281,51 34,62%

3. Plafond :

Etemit Kerang Rp 441.894,57 29,40%

4. Lantai :

Plesteran Batu Bata Rp 1.126.654,08 73,93%

5. Pondasi :

Sloof Rp 2.364.256,17 24,86%

Tabel 5.17 Perbandingan Biaya Desain Awal dengan Desain Perubahan

Item Pekerjaan
Biaya

Desain Awal

Biaya

Perubahan

1. Penutup Atap Rp 4.174.538,00 Rp 3.624.513,00

2. Kuda-kuda Rp 1.112.976,00 Rp 727.694,49

3. Plafond Rp 1.503.129,27 Rp 1.061.234,70

4. Lantai Rp 1.523.928,48 Rp 397.274,40

5. Pondasi Rp 9.512.122,14 Rp 7.147.865,97

Jumlah Rp 17.826.693,89 Rp 12.958.582,56

Persentase Penghematan = 31,18%

Jadi, penelitian tugas akhir dengan memakai studi Value Engineering pada

proyek perumahan Pulo Mas di Cirebon berhasil diterapkan karena adanya

penghematan yang terjadi pada setiap item pekerjaan. Namun untuk menghasilkan

penghematan yang maksimal harus menerapkan Value Engineering sejak tahap

konsep biaya dan desain awal.


