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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Setiap manusia yang bergerak dibidang usaha baik itu bidang konstruksi 

maupun dalam bentuk lainnya akan tertarik untuk mendapatkan biaya ekonomis, 

setiap penggerak usaha akan berusaha mencari suatu investasi atau alternatif-

alternatif yang dapat menghasilkan pengembalian investasi yang sebesar-besarnya. 

Untuk mencapai manfaat yang semaksimal mungkin dari alternatif-alternatif yang 

ada caranya adalah dengan kemampuan berfikir kreatif dengan mengambil manfaat 

dari perkembangan jaman yaitu kemajuan teknologi dalam berinovasi. 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

2.2.1 APLIKASI VALUE ENGINEERING PADA PROYEK KONSTRUKSI  

 Dalam penelitian tugas akhir oleh Priyo dan Hermawan (2010), dengan topik 

“Aplikasi Value Engineering pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Gedung BPKP Yogyakarta)” mengungkapkan bahwa dalam 

pembangunan proyek konstruksi, penyediaan biaya sangat penting, sebelum pemilik 

proyek melakukan desain atau langkah-langkah konstruksi. Biaya sering menjadi 

masalah karena besarnya biaya yang terbatas untuk mewujudkan proyek konstruksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih bahan alternatif yang baik tanpa 

penurunan kualitas dan fungsi bangunan serta menemukan nilai efisiensi biaya pada 

proyek pembangunan gedung BPKP Yogyakarta dengan metode Value Engineering. 

VE adalah teknik manajemen dengan pendekatan sistematis untuk  keseimbangan 

antara biaya, keadaan, dan kinerja produk atau proyek. Penelitian tentang proyek 

BPKP Yogyakarta dilakukan pada pekerjaan struktur saja, yaitu: plat, balok, kolom 

dan sloof bekerja dengan memberikan bahan alternatif untuk mendapatkan alternatif 

terbaik oleh pekerjaan rencana Value Engineering. metode VE diterapkan pada 

struktur komponen dengan pendekatan rencana kerja melalui sistematis dan kreatif 
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nilai teknik menggunakan langkah-langkah berikut: sebuah informasi, analisis 

fungsional, kreatif, pengembangan, menulis dan presentasi langkah. Semua langkah 

dilakukan terus menerus dan hasilnya diharapkan dapat memberikan efisiensi dari 

desain sebelumnya. Dari penerapan Value Engineering dapat disimpulkan bahwa 

efisiensi biaya setelah diganti alternatif-alternatif yang dihasilkan dari item pekerjaan 

struktur adalah dengan menggunakan material kayu sengon yang sebelumnya 

menggunakan kayu meranti pada pekerjaa bekisting dan menggunakan pasir progo 

yang sebelumnya menggunakan pasir merapi maka penghematan adalah sebesar 

2,53% dari total biaya pekerjaan struktur. 

 

2.2.2 APLIKASI VALUE ENGINEERING PADA KONSTRUKSI RANGKA 

ATAP GEDUNG 

Dalam penelitian tugas akhir  yang dilakukan oleh Susetyono (2008), dengan 

topik “Aplikasi Value Engineering pada Konstruksi Rangka Atap Gedung (Studi 

Kasus Gedung Lembaga Kelurahan Sindoharjo, Ngaglik Sleman)”, peneliti mencoba 

menerapkan metode Value Engineering pada pekerjaan rangka atap yang desain 

awalnya manggunakan rangka atap Kayu Bengkirai. Kemudian setelah dilakukan 

analisis diperoleh dua alternatif, yaitu Kuda kuda Baja Ringan (alternatif 1) dan 

Kuda-kuda Siku Ganda (alternatif 2).  

 Didapat bahwa kedua alternatif tersebut lebih ekonomis dibandingkan dengan 

desain awal. Untuk alternatif 1 menggunakan kuda-kuda baja ringan dengan 

penghematan biaya sebesar Rp.51.211.546,00 dari biaya desain awal yang 

menggunakan rangka atap kayu Bengkirai sebesar Rp.121.611.546,00, dengan 

presentase penghematan sebesar 42,28%. Dan untuk alternatif 2 menggunakan  kuda 

kuda baja siku ganda dengan penghematan biaya sebesar Rp.29.160.063,00 dari biaya 

desain awal, dengan presentase penghematan sebesar 24,07%. 
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2.2.3 APLIKASI VALUE ENGINEERING PADA STRUKTUR LANTAI 

RUMAH TOKO (RUKO) 

Dalam penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Achmad Waldy (2013), 

dengan topik “Aplikasi Value Engineering Pada Struktur Lantai Rumah Toko (Ruko) 

(Studi Kasus Ruko Malioboro City Yogyakarta)” Peneliti menggunakan Metode 

Value Engineering menjadi pilihan karena analisis dilakukan dengan memberikan 

alternatif atau penggantian komponen–komponen yang ada diproyek. Ruko ini 

menggunakan struktur beton bertulang diantaranya struktur kolom, balok, pondasi, 

tangga, dan pelat. menyerap total biaya sebesar 41% terhadap total biaya struktur 

bangunan, setelah dilakukan analisis maka didapatkan penghematan dengan 

mengganti plat lantai konvensional dengan plat precast sebesar 4,3% dari total biaya 

struktur dan plat keraton dapat menghemat biaya sebesar 1,64% dari biaya struktur 

proyek, sehingga alternatif pelat precast dipilih sebagai pengganti struktur plat 

konvensional karena memiliki bobot presentase penghematan yang paling besar. 

 

2.2.4 APLIKASI VALUE ENGINEERING TERHADAP PERENCANAAN 

PADA PEKERJAAN PAGAR RUMAH 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoshi Amighas (2014), dengan topik “ Aplikasi 

Value Engineering terhadap Perencanaan Pada Pekerjaan Pagar Rumah (Studi Kasus 

Pembangunan Perumahan Bale Mulia Residence Yogyakarta)” mengungkapkan 

bahwa kemajuan dalam bidang konstruksi di Indonesia saat ini berkembang sangat 

pesat terutama dalam bidang teknologi, manajemen, dan informasi. Melihat keadaan 

dalam bidang konstruksi dewasa ini perlu dilakukan perubahan efisiensi disegala 

bidang, terutama terhadap biaya konstruksi merupakan salah satu syarat yang harus 

dilakukan pada kondisi sekarang ini. Karena biaya konstruksi semakin lama semakin 

menanjak dengan cepat sehingga dituntut untuk dapat menekan biaya kontruksi 

efisien mungkin. Dengan banyaknya proyek-proyek perumahan saat ini, pihak 

berkembang harus bersaing dengan banyak menyediakan berbagai macam fasilitas-

fasilitas pendukung perumahan tersebut, salah satunya Pagar keliling. Biaya untuk 

pembuatan pagar cukup besar, sehingga perlu analisis untuk melakukan 
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penghematan. Dalam usaha untuk mencari penghematan biaya proyek yang efisien 

namun tetap bermutu baik dan berkualitas yang sama maka diperlukan Value 

Engineering. 

 Analisis pada penelitian ini dimulai dengan tahap informasi, yang dilakukan 

dengan cara wawancara. Kemudian tahap kreatif dimulai dengan mengidentifikasi 

fungsi dasar pagar yaitu sebagai pengaman rumah, pembatas kepemilikan tanah 

dengan tetangga, dan menutup pemandangan dari luar rumah agar tidak bisa melihat 

aktifitas keluarga. Setelah diidentifikasi fungsi maka ditentukan bata merah dan beton 

precast atau beton pracetak sebagai alternatif yang dapat memenuhi fungsi dari pagar 

perumahan. Tahap penelitian dan pengembangan merupakan tahap analisa 

perhitungan dari masing-masing alternatif material untuk pekerjaan pagar tersebut. 

Tahap terakhir adalah rekomendasi dimana didapat bahwa bahan alternatif beton 

precast memiliki nilai ekonomis dibandingkan dengan desain awal yaitu batako. 

Untuk alternatif pertama menggunakan bata merah lebih mahal Rp. 41.464.143,00. 

Sedangkan alternatif kedua menggunakan beton precast nilai ekonomis yang didapat 

sebesar Rp. 943.310.620,30. Yang didapat dari mengurangkan biaya total bersih 

alternatif batako dengan alternatif kedua beton precast. 

 

2.3 KESIMPULAN DARI PENELITIAN SEBELUMNYA  

Dari beberapa penelitian sebelumnya sejauh yang diketahui adanya perbedaan 

dan masih kurang lengkapnya penelitian yang dilakukan. Maka dalam tugas akhir ini 

penelitian ini meneliti tentang Value Engineering terhadap plat lantai dengan 

penambahan alternatif-alternatif material seperti plat lantai pracetak, plat lantai 

keraton, dan plat lantai metaldeck (bondek) sebagai bahan alternatif perbandingan 

plat lantai konvensional pada proyek tersebut. 

 

 

 

 

 


