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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 UMUM 

Setiap orang tertarik untuk menghemat biaya, setiap orang berusaha mencari 

suatu investasi yang dapat menghasilkan pengembalian investasi yang sebesar-

besarnya. Ketika pertama kali Value Engineering study diperkenalkan, tidak ada yang 

menduga bahwa akan didapat biaya ekonomis, setelah terbukti konsep dari Value 

Engneering ini menyebar dengan pesatnya. 

Dalam dunia usaha khususnya dunia konstruksi yang terus menerus 

meningkat dan bersaing maka pengembang usaha diharuskan mencari jalan yang 

lebih baik guna memerangi inflasi dan suku bunga yang tinggi, aplikasi Value 

Engineering pada perencanaan dan pelaksanaan merupakan jawabannya. 

 

3.2 VALUE ENGINEERING (REKAYASA NILAI) 

3.1.2 Definisi Value Engineering (Rekayasa Nilai) 

Beberapa definisi tentang Value Engineering (Rekayasa Nilai) menurut para ahli: 

a. Zimerman, L.W and Hart (1982) 

Suatu teknik dan manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis untuk 

mencapai keseimbangan fungsional terbaik antara biaya dan performa dari suatu 

produk. 

b. Lawrence D. Miles (1957) 

Rekayasa Nilai adalah suatu sistem yang lengkap digunakan untuk 

mengidentifikasi dan berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 

maupun usaha dalam suatu produk, proses atau pelayanan fungsi suatu produk. 

c. S.Chandra (1986) 

Value Engineering Program adalah Proven Management Technique yang 

menggunakan system approach dan usaha yang terorganisir yang diarahkan untuk 

menganalisa fungsi dari suatu item atau sistem dengan tujuan untuk mencapai fungsi 

yang diperlukan itu dengan biaya yang seringan-ringannya, konsisten dengan 
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ketentuan untuk penampilan, realibilitas, kualitas, dan pemeliharaan dari proyek 

tersebut. Value Engineering Program dapat mengurangi biaya proyek dengan jalan 

mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan yang berhubungan dengan masalah 

teknik. 

 

3.2.2 Unsur-unsur Utama Value Engineering (Rekayasa Nilai) 

 Value Engineering mempunyai beberapa kemampuan yang dapat dipakai 

sebagai alat bagi Value Analysis. Kemampuan itu dikenal sebagai unsur-unsur utama 

dari value engineering, adapun unsur-unsur utama tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Fungsi (Function Analisis) 

Analisa fungsi digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu item 

permasalahan yang ditinjau dengan segala aspek berdasarkan pada setiap obyek, 

fungsi dan kegunaan obyek tersebut terhadap keseluruhan item yang ditinjau. 

2. Model Pembiayaan (Cost Model) 

Model pembiayaan ini digunakan sebagai alat untuk mengatur dan 

membagikan perhitungan biaya kedalam bidang fungsinya sehingga dapat dengan 

mudah didefinisikan dan diukur. 

3. Biaya Siklus Hidup (The Life Cycle Costing) 

Digunakan sebagai cara untuk memberikan perkiraan anggaran dari setiap 

pemecahan yang diberikan. 

4. Teknik Sistem Analisis Fungsi (Function analysis system Technique) 

Adalah cara yang sistematis untuk mendapatkan sebuah metode yang teratur 

dari proses pekerjaan yang kompleks. Dengan demikian setiap permasalahan yang 

timbul dapat dengan mudah dicarikan penyebabnya untuk selanjutnya dapat 

segera dicarikan jalan penyelesaiannya. 

5. Rencana Kerja Rakayasa Nilai (Value engineering Job Plan) 

Pengaturan dan pendekatan yang sistematis adalah kunci utama rekayasa nilai 

yang berhasil. Oleh karena itu studi dikerjakan dengan rencana kerja yang matang 

dan efektif. 

 



11 
 

6. Berfikir Kreatif (Creative Thingking) 

Dalam mengadakan analisa dibutuhkan suatu bentuk pemecahan 

permasalahan yang bersumber dari pola pikir yang kreatif, karena hanya dengan 

berpikir kreatif permasalahan yang muncul dan sulit dapat dicarikan 

pemecahannya. 

7. Biaya dan Harga (Cost and Worth) 

Dalam rekayasa nilai, dua variable ini dibedakan dengan jelas. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah analisa yang dilakukan. 

8. Kebiasaan dan Sikap (Human Dynamic) 

Pada suatu proses pekerjaan, seringkali faktor kebiasaan dan sikap seseorang 

dalam hal menangani permasalahan mempunyai peranan yang besar dalam proses 

pengambilan keputusan. 

9. Keserasian hubungan Antara pemberi tugas, konsultan perencana dan konsultan 

VE (Value Engineering) 

Hubungan dan komunikasi yang baik antara tim rekayasa nilai dengan seluruh 

unsur yang terlibat dalam suatu proyek adalah syarat mutlak tercapainya tujuan. 

Karena hal tersebut dapat memberikan konstribusi yang besar terhadap 

keberhasilan suatu proyek. 

 

3.2.3 Karakteristik Dalam Value Engineering (Rekayasa Nilai) 

Beberapa karakteristik Value Engineering sebagai berikut: 

1. An Oriented System  

Yaitu suatu teknik yang menggunakan tahapan dalam rencana Tugas (Job 

Plan) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak 

diperlukan (Unnecessary Cost). 

2. Multidisciplined Team Approach  

Yaitu suatu teknik penghematan biaya produksi yang melibatkan seluruh tim 

yang berkepentingan dalam proyek, yakni pemilik, perencana, para ahli yang 

berpengalaman dibidangnya masing-masing dan konsultan value engineering. 
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Jadi pekerjaan VE adalah sebuah kerja tim yang saling terkait, bukan usaha 

perorangan.  

3. Poven Management Technique 

Yaitu suatu teknik penghematan biaya yang telah terbukti dan terjamin 

mampu mengarahkan berbagai produk yang bermutu dan relatif rendah 

pembiayaannya.  

4. An Oriented Function  

Yaitu suatu teknik yang berorentasi pada fungsi-fungsi yang diperlukan pada 

setiap item maupun sistem yang ditinjau untuk menghasilkan nilai produk yang 

dikehendaki. 

5. Life Cycle Cost Oriented  

Yaitu suatu teknik yang berorientasi pada biaya total yang diperlukan selama 

proses produksi serta optimasi pengoperasian segala fasilitas pendukungnya. 

Namun Value Engineering bukanlah: 

a. Koreksi Desain, Value Engineering tidak bermaksud mengkoreksi kekurangan 

dalam desain, juga tidak bermaksud mengkoreksi perhitungan yang dibuat 

oleh perencana. 

b. Proses membuat murah, Value Engineering tidak mengurangi atau memotong 

biaya dengan mengorbankan keadaan dan performa yang diperlukan.  

c. Sebuah keperluan yang dilakukan pada seluruh desain, Value Engineering 

bukan merupakan bagian dari jadwal peninjauan kembali dari rencana, tetapi 

merupakan analisa biaya dan fungsi. 

d. Kontrol kualitas, Value Engineering lebih dari sekedar peninjauan kembali 

status gagal dan aman sebuah hasil desain. 

Terdapat beberapa istilah dalam Value Engineering yaitu: 

1) Nilai (Value) 

Nilai adalah suatu ukuran kepuasan konsumen terhadap suatu barang 

yang menunjukkan kegunaan, kualitas, keandalan dan harga dari barang 

tersebut. 
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Dalam studi Value Engineering terdapat empat jenis nilai: 

a) Nilai guna (Use Value), yaitu suatu nilai yang menunjukkan seberapa 

besar kegunaan produk proyek akibat sudah terpenuhinya suatu fungsi 

yang umumnya dipengaruhi oleh kualitas dan sifat suatu produk proyek 

tersebut. 

b) Nilai kebanggan (Esteem Value), adalah nilai yang menunjukkan 

seberapa besar kemampuan produk proyek untuk menimbulkan keinginan 

konsumen untuk memilikinya atau dengan kata lain rasa kebanggaan 

memiliki produk proyek tersebut. 

c) Nilai tukar (Exchange Value), yaitu nilai yang menunjukkan seberapa 

besar keinginan konsumen untuk berkorban mengeluarkan biaya atau 

menukar dengan sesuatu untuk mendapat produk tersebut. 

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

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 menurut (Hario Sabrang 

1998) 

Rasio  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑊𝑜𝑟𝑡ℎ
 

Rasio  > 1, jelas terjadi penghematan jika dilakukan Value Engineering 

Rasio = 1, kemungkinan tidak terjadi penghematan jika dilakukan Value 

Engineering 

Rasio  < 1, tidak mungkin terjadi penghematan, karena biaya yang 

dikeluarkan tidak memenuhi fungsi yang diharapkan. 

2) Biaya (Cost) 

Biaya adalah sejumlah uang, waktu, tenaga dan lain-lain yang diperlukan 

untuk memperoleh suatu fasilitas produk baik berupa barang maupun jasa 

yang diinginkan. 
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3) Harga (Worth) 

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

memperoleh suatu fasilitas dan memenuhi suatu fungsi. 

 

3.2.4 Sebab-Sebab Timbulnya Biaya Yang Tidak Diperlukan 

Ada beberapa sebab mengapa biaya yang tidak diperlukan atau nilai kurang 

yang timbul di dalam desain. Timbulnya biaya yang tidak diperlukan atau nilai 

kurang, pada umunya disebabkan oleh hal-hal dibawah ini: 

1. Kekurangan Waktu  

Setiap perencana mempunyai batas waktu untuk menyerahkan hasil 

perencanaanya. Apabila tidak menyerahkan tepat pada waktunya, maka 

reputasinya akan terpengaruh. Dengan kata lain, perencana hanya memiliki waktu 

yang terbatas untuk membuat perbandingan biaya untuk mencapai nilai yang 

diinginkan. 

2. Kekurangan Informasi 

Material dan produk-produk baru terus menerus memasuki pasaran dan tidak 

mungkin untuk mengetahui semua perubahan-perubahan ini dalam waktu singkat. 

Disamping itu juga sulit untuk menerima semua produk yang baru itu sebelum 

terbukti integritasnya. 

3. Kekurangan Ide  

Setiap orang mempunyai pegembangan ide yang berbeda-beda, tergantung 

dengan cara berfikir dan ilmu yang di dapat. Terutama dalam bidang konstruksi 

harus dituntut memiliki kreatifitas yang tinggi sehingga bisa menghasilkan 

teknologi-teknologi baru dalam bidang konstruksi. 

4. Keadaan Sementara yang Menjadi Permanen 

Perencana didesak oleh waktu untuk mengambil keputusan, contohnya 

keputusan sementara yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengadakan 

perubahan  spesifikasi. Misalkan beban lantai ditentukan 250 kg/m2, perencana 

bermaksud untuk merubah spesifikasi itu apabila ia mendapat informasi lebih 

lanjut, namun ia harus segera menyelesaikannya ia menetapkan kriteria yang 
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tinggi dengan tujuan untuk kembali pada problem itu apabila ada waktu. Tetapi 

kenyataannya tidak pernah kembali pada problem itu, dengan demikian keadaan 

tersebut menjadi permanen. Ini adalah keadaan sementara yang tidak disengaja 

menjadi permanen dan menimbulkan biaya yang tidak diperlukan. 

5. Kesalahan Konsep (Misconceptions) 

Kesalahan konsep biasanya timbul karena kurangnya informasi sehingga tidak 

dapat mengikuti perkembangan kemajuan konsep bangunan dan hal lainnya 

ditambah dengan waktu yang relatif singkat dalam perencanaan maka 

pengalaman akan konsep terdahulu menjadi alternatif dalam pengambilan 

keputusan dalam perencanaan. Hal inilah yang menyebabkan salah konsep terjadi 

pada perencanaan.  

6. Kekurangan Biaya Perencanaan 

Tidak tersedianya biaya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan perencanaan 

dapat mempengaruhi hasil produk dari perencanaan tersebut. Jalan pintas untuk 

bekerja menurut biaya dan waktu yang tersedia sering kali menambah biaya yang 

tidak diperlukan didalam perencanaan. Kekurangan biaya perencana proyek 

sangat mempengaruhi biaya total dari seluruh proyek. 

7. Politik  

Pada saat tertentu politik menguntungkan bagi proyek dan pada saat lain dapat 

merugikan. Seringkali alternatif dengan biaya yang paling ringan untuk suatu 

proyek belum tentu dapat diterima oleh lingkungan dimana proyek akan 

didirikan. Oleh karena itu perencana dan Value Engineering Consultant 

diperlukan karena memiliki pengetahuan teknik, berpengalaman, kerja keras, 

serta fleksibel dan terbuka untuk berunding. 

8. Kebiasaan 

Kebiasaan baik akan membangun keterampilan dalam mengerjakan dan 

memberikan respon yang cepat apabila terjadi perubahan atau kendala dalam 

proyek, namun hal ini dapat menimbulkan biaya-biaya yang tidak diperlukan 

pada suatu proyek. 
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3.2.5 Waktu Mengaplikasikan Value Engineering  

 Value Engineering dapat diaplikasikan selama berlangsungnya proyek mulai 

dari awal hingga selesainya pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Seringkali 

proyek telah berjalan tanpa diadakan value study, sehingga biaya proyek menjadi 

mahal untuk itu value consultant sebaiknya dapat menjamin dan menyakinkan adanya 

suatu penghematana biaya melalui usaha value engineering. Value Engineering dapat 

dilaksanakan pada 2 tahap, yakni: 

1. Value Engineering Pada Tahap Perencanaan  

Sebagai pemilik proyek berorientasi pada manajemen, value engineering 

ditetapkan sebagai ketentuan didalam tahap perencanaan. Aplikasi dari analisa 

fungsional diperlukan pada bagian-bagian tertentu pada tahap perencanaan, 

dimulai dengan kriteria dan dilanjutkan pada perencanaan pendahuluan dan 

perencanaan akhir (final desaign). 

Value Engineering dilakukan oleh personil yang terpisah dari tim perencanaan. 

Apabila dalam perusahaan perencana tersebut tidak mempunyai tenaga ahli yang 

mengerti value engineering, maka perlu diadakan training atau bantuan dari value 

consultant. Pada akhir dari tahap perencanaan ini, perencana biasanya diharuskan 

untuk menyampaikan laporan tentang usaha penghematan seluruhnya. Perlu 

diketahui bahwa perencanaan dengan memberikan value engineering program 

memerlukan biaya tambahan untuk value engineering team. Biaya yang 

dibayarkan berdasarkan pada tingkatan usaha. 

2. Value Engineering Pada Tahap Pelaksanaan 

Value Engineering pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi 2 jenis, yakni: 

a. Value Engineering Incentive Clause adalah value engineering yang dilakukan 

mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan proyek. 

b. Value Engineering Requirement Clause 

Value Engineering Requirement Clause adalah value engineering yang 

dilakukan pada tahap tertentu dari pelaksanaan proyek.  

Value Engineering Consultant harus menyampaikan Value Engineering 

Change Proposal (VECP) yang berisikan penghematan biaya  
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tanpa mengurangi dan mempengaruhi pekerjaan maupun kualitas dari proyek. 

Perencana juga harus melakukan control terhadap perencanaannya dan sejalan 

dengan perubahan-perubahan yang diusulkan itu. 

Hasil akhir dari value engineering pada tahap pelaksanaan akan menghasilkan 

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang lebih rendah namun tetap memiliki kualitas 

yang memenuhi standard dan tetap terpenuhi fungsi-fungsi dari bangunan tersebut. 

 

3.2.6 Rencana Kerja Rekayasa Nilai (Value Engineering Job Plan) 

Ada berbagai macam versi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rencana 

kerja rekayasa nilai, tahapan-tahapan rencana kerja rekayasa nilai terdiri dari: 

1. Tahap Informasi (Information Phase) 

Makna dari informasi adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi 

dan pengetahuan desain proyek pada saat pengumpulan informasi, 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab antara lain: 

a. Apa jenis aktifitas pekerjaannya? 

b. Untuk apa pekerjaan tersebut? 

c. Berapa Worth perkerjaan tersebut? 

d. Berapa Cost pekerjaan tersebut? 

e. Berapa rasio cost / worth-nya? 

f. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? 

g. Apa saja yang mengindikasikan biaya tinggi atau biaya-biaya yang tidak 

diperlukan? 

Seleksi dalam mengidentifikasi pekerjaan yang berindikasi biaya tinggi 

terdapat beberapa teknik yang digunakan sebagai berikut: 

a. Project Information 

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data-data atau informasi 

mengenai proyek yang didapat dari perencana atau kontraktor pelaksana 

diantaranya RAB, gambar bestek, rencana kerja dan syarat. 
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b. Cost model  

Cost model merupakan metode yang digunakan untuk mengorganisasi dan 

mendistribusikan biaya kedalam fungsional sehingga dapat dengan mudah 

didefinisikan dan diukur. Ada 3 tipe cost model yaitu: 

1. Berdasarkan hukum pareto 

Dalam melakukan teknik ini sistem dan subsistem diurutkan 

menurut biaya persatuan dari yang tertinggi kerendah, 

membaginya kedalam area fungsional dan menganalisanya melalui 

Hukum Pareto. Hukum Pareto menyatakan bahwa 80% dari biaya 

total secara normal terjadi pada 20% aktifitas perkerjaan. 

2. Matriks cost model  

Yaitu memisahkan komponen konstruksi proyek, dan 

mendistribusikan komponen tersebut kedalam berbagai elemen dan 

sistem dari proyek 

3. Investigasi 

Pada tahap investigasi dilakukan analisis fungsi (function analysis) 

yang bertujuan mengklasifikasi fungsi utama maupun fungsi 

penunjang.  

Analisa fungsi dibedakan atas 2 jenis, yakni : 

a. Fungsi dasar yaitu fungsi tujuan atau produser yang 

merupakan tujuan utama dan harus dipenuhi.  

b. Fungsi sekunder yaitu fungsi pendukung yang mungkin 

dibutuhkan tetapi tidak melaksanakan kerja sebenarnya. 

Langkah akhir pada tahap informasi adalah mengindikasikan efisiensi 

dari suatu desain atau item. 

2. Tahap Kreatif (Creative Phase) 

Pada tahap ini ada beberapa langkah, yaitu: 

a. Spekuliasi (Speculation) 

Dalam tahap kreatif dikembangkan sejumlah metode alternatif demi 

tercapainya fungsi dasar. Pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini adalah 
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hal-hal alternatif pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman permasalahan 

sangatlah diperlukan untuk memecahkan masalah. Pemikiran ataupun ide-ide 

kreatif digunakan untuk memunculkan alternatif pemecahan dengan biaya 

yang lebih murah. Teknik penggalian ide untuk menyelesaikan permasalahan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Brainstorming  

Teknik yang dilakukan melalui proses diskusi. Pada saat diskusi 

masing-masing orang diharapkan menghasilkan ide kreatif sebanyak 

mungkin. Prinsip dasanya adalah: 

a. Kuantitas ide, 

b. Partisipasi kelompok diarahkan untuk memperkaya ide 

c. Tidak diijinkan mengevaluasi ide 

2. The Gordon Technique  

Tipe lain pemecahan masalah yang lebih kompleks dari 

brainstorming adalah The Gordon Technique / Synectics. Proses ini 

juga dilakukan melalui diskusi dengan sekelompok orang. Perbedaan 

terletak pada adanya sikap kritis dan membutuhkan pengalaman 

teknik yang lebih tinggi. Prinsip dasarnya dari The Gordon Technique 

adalah: 

a. Klien menyatakan masalah dan terlibat langsung, 

b. Fasilitator tidak terlibat langsung tetapi mencatat ide dan 

menjaga momentum tersebut 

c. Fokus pada ide yang lebih sedikit tetapi menuju pemecahan 

masalah klien. 

b. Evaluasi (Evaluation) 

Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut maka dimulailah 

proses menganalisa alternatif. Proses analisa yang dilakukan meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

1. Analisa keuntungan dan kerugian. 

2. Analisa daur hidup proyek (Life Cycle Cost Project) 
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3. Analisa pemilihan alternaif. 

Pada analisa keuntungan dan kerugian, ide-ide didapatkan pada tahap kreatif 

dicatat keuntungan dan kerugiannya, kemudian diberi penilaian. Evaluasi ide harus 

subyektif mungkin. Langkah selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian masing-

masing ide diberi penilaian. Pemberian penilaian ini bertujuan untuk 

mengklasifikasikan alternatif-alternatif sesuai keuntungan dan kerugiannya. 

Alternatif dengan peringkat tertinggi ditunjukan dengan pemberian nilai positif, yaitu 

menunjukan bahwa alternatif tersebut merupakan alternatif terbaik. Demikian 

sebaliknya, alternatif dengan peringkat terendah ditunjukan dengan pemberian nilai 

negatif, yang menunjukan alternatif terjelek. Hasil dari analisa disajikan dalam 

bentuk tabel. Pemberian penilaian kepada setiap alternatif dalam analisa ini 

mengikuti aturan-aturan sebagai berikut: 

1. Peringkat tertinggi diberikan kepada alternatif yang mempunyai  

nilai positif lebih banyak dan nilai negatif paling sedikit. 

2. Peringkat berikutnya diberikan kepada alternatif dengan 

keuntungan lebih sedikit dari peringkat sebelumnya dan 

mempunyai biaya (cost) termahal, mempunyai keuntungan lebih 

sedikit dan kerugian terbanyak.  

3. Peringkat terendah diberikan kepada alternatif yang mempunyai  

biaya (cost) termahal, mempunyai keuntungan lebih sedikit dan 

kerugian terbanyak. 

3. Tahap Pertimbangan (Judgment Phase) 

 Perubahan yang dinamis yang terjadi pada biaya kepemilikan, pengoperasian 

dan pemeliharaan merupakan salah satu beban utama yang kompleks bagi 

perencana atau pemilik. Life Cycle Cost yang dapat dipergunakan untuk semua 

fasilitas sangat diperlukan untuk memastikan biaya sesungguhnya yang 

diperlukan. Life Cycle Cost merupakan teknik untuk mengevaluasi secara 

ekonomis dengan menghitung seluruh biaya yang relevan selama jangka waktu 

investigasi melalui penyelesainnya pada time value of money. 
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 Biaya daur hidup biasa dipakai sebagai alat bantu dalam analisa ekonomi 

untuk mencari alternatif berbagai kemungkinan dalam pengambilan keputusan 

dan menggambarkan nilai sekarang serta nilai yang akan datang memperhatikan 

faktor ekonomi dan moneter yang saling dependen satu sama lainnya. 

4. Tahap Pengembangan (Development Phase) 

Setelah kedua analisa diatas dilakukan, maka alternatif-alternatif yang ada 

dinilai dan dipilih satu yang terbaik, biaya bukannya satu satunya kriteria yang 

harus diperhatikan. Namun ada beberapa kriteria lain, misalnya biaya redesain, 

waktu implementasi, performa, keselamatan, estetika, dan sebagianya. Semua 

kriteria dan pembobotan ini akan berbeda pada setiap orang tergantung sudut 

pandang masing-masing. Selanjutnya dipilihlah satu alternatif terbaik yang 

mempunyai kelebihan paling banyak dibandingkan dengan alternatif lainnya. 

5. Tahap Rekomendasi (Recommendation Phase) 

Tahap ini merupakan proses mengajukan ide terbaik yang diusulkan untuk 

bisa diterima dan dilaksanakan untuk pemilik. Rekomendasi bisa mengubah 

desain dan biaya terendah menjadi salah satu ukuran bahwa usulan tersebut bisa 

diterima. Dalam tahap rekomendasi disajikan keistimewaan dan keunggulan 

konsep dari usulan desain baru yang bisa menjadi dasar alasan bagi pemilik 

untuk menerima perubahan. 

 

3.3 PLAT LANTAI 

 Yang dimaksudkan plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah 

langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Plat lantai ini didukung oleh perancah-

perancah bangunan untuk menahan plat lantai. 

Fungsi plat lantai adalah : 

1. Memisahkan ruang bawah dan ruang atas 

2. Sebagai tempat berpijak penghuni dilantai atas 

3. Untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah 

4. Meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah 

5. Menambah kekakuan bangunan pada arah horisontal 
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Bahan atau material yang dipakai pada alternatif plat lantai harus sesuai 

dengan kriteria dan fungsi dari bangunan yang akan dibangun. Seiring dengan 

berkembangnya kemajuan teknologi jenis bahan yang mempunyai fungsi yang sama 

dapat dibuat atau dicetak dengan mutu dan kualitas yang hampir sama juga. Hanya 

karena memiliki merk atau lisensi yang berbeda. Dengan demikian maka pemilihan 

alternatif bahan dapat dilakukan dalam analisis Value Engineering maka akan 

didapatkan bahan dengan mutu, kualitas yang hampir sama dengan rencana awal tapi 

dengan harga yang ekonomis. Adapun untuk berbagai alternatif plat lantai sebagai 

berikut: 

1. Plat lantai konvensional  

 Plat lantai yang terbuat dari campuran semen, pasir, split atau koral, dan air 

dengan campuran tertentu dan didalamnya dirangkai besi, dicor ditempat atau cast 

insitu. 

2. Plat lantai pracetak/precast 

Pelat lantai yang terbuat dari beton dicetak dipabrik atau dilapangan dengan 

ukuran tertentu lalu disusun dilapangan untuk membentuk satu kesatuan bangunan 

gedung, dalam pembangunannya tidak memerlukan bekisting, waktu pemasangannya 

sangat cepat dengan menggunakan tower  atau mobil crane. Ketahanan terhadap suhu 

yang tinggi akibat kebakaran dalam gedung jauh lebih baik. Berikut kelebihan dan 

kekurangan pelat lantai precast/pracetak: 

Kelebihan metode plat lantai precast yaitu: 

1.  Waktu pengerjaannya cepat karena bisa dipabrikasi lebih awal dan tinggal 

merangkai di lokasi proyek 

2. Hemat biaya bekisting plat lantai, mengurangi penggunaan kayu, plywood, 

perancah scaffolding dll yang seharusnya tersedia jika menggunakan metode 

konvensional. 

3. Hasil pekerjaan lebih rapi karena tidak ada plin akibat pertemuan sambungan 

bekisting plywood 

4. Karena tidak menggunakan kayu maka telah menjalankan program green 

building dalam rangka menjaga kelestarian bumi. 
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Kekurangan metode pelat lantai precast yaitu: 

1. Pengerjaannya sangat tergantung dengan alat berat, perlu diperhitungkan 

apakah beton pracetak tersebut masih aman jika diangkat dengan alat berat 

(misalnya tower crane atau mobil crane) 

2. Jika lokasi proyek berada diperkotaan dan beton precast diproduksi diarea 

terpisah maka ada kemungkinan proses pengiriman hanya boleh dilakukan 

pada malam hari atau jam-jam tertentu, padahal belum tentu pada saat 

material datang bisa langsung dipasang, kondisi ini memerlukan pengaturan 

stock penyimpanan sementara 

3. Plat lantai keraton 

Keramik komposit beton atau keraton dan mempunyai banyak nama dagang 

dak beton keraton atau bata keraton dan lain-lain sebenarnya merupakan plat rusuk. 

Bentuk dan bahan pembuat keraton menyerupai balok bata, tetapi bagian tengahnya 

berlubang-lubang. Lubang ini bukanlah sembarang lubang, melainkan konstruksi 

yang sudah dihitung dengan tepat, sehingga membuat bahan ini kuat digunakan 

sebagai plat lantai. Plat lantai Keraton yang baik adalah campuran tanah liat yang 

dipanasi sampai diatas 1000 derajat celcius. 

Keuntungan 

1. Bobotnya lebih ringan sekitar 130-150 kg/m2. Ini karena keraton memiliki 

rongga didalam dan material pembentuknya adalah tanah liat. Bobot yang 

ringan ini menyebabkan beban struktur yang didukung oleh kolom bisa 

hemat. 

2. Ekonomis jika dibandingkan dengan beton karena dak beton dibentuk dari 

pasir, batu pecah dan semen kemudian diberi tulangan baja. Bila 

menggunakan keraton, maka pemakaian beton dapat dihemat hingga 60% 

3. Cepat pelaksanaanya pemasangan karena tidak perlu menggunakan cetakan 

dan bekisting dalam jumlah yang banyak berbeda jika menggunakan plat 

konvensional harus diberi bekisting untuk menahan bekisting. 

4. Rongga didalam bata keraton ini juga memberikan keuntungan tambahan 

yaitu dapat meredam panas dan bunyi karena berfungsi sebagai isolator. 
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Kelemahan 

1. Hanya cocok untuk dak persegi karena memakai konsep balok, maka 

lantainya adalah one way slab, pengalihan beban dalam satu arah saja. 

2. Ketebalan lapisan beton terlalu tipis karena bagian beton atau mortar yang 

menjadi komposit relatif tipis, maka perilaku beban yang cocok adalah lentur 

global. Jika ketebalan beton ditambah maka akan bertambah berat juga. 

3. Koneksi dengan plafon karena pemasangan plafon bagian bawah dan perlu 

ditanya apakah keramiknya tidak pecah jika dipaku. Apalagi paku beton 

Karena semakin keras keramik maka semakin non-ductile (getas). 

4.. Plat lantai Metaldeck 

Metaldeck adalah material baja ringan dengan karakteristik material teknis 

yang unik dan bentuk profil yang dalam, yang mana berfungsi sebagai penahan geser 

dan menambah daya kapasitas dari profil tersebut. Metaldeck dapat diaplikasikan 

sebagai plat lantai beton komposit pada struktur beton maupun struktur baja. 

Metaldeck memiliki 4 fungsi sekaligus yaitu sebagai bekisting, sebagai tulangan 

positif, sebagai lantai kerja, dan sebagai langit-langit/plafond. 

Keunggulan 

1. Kebutuhan volume beton akan berkurang karena bentuk profil metal dengan 

ketebalan plat lantai beton yang dibutuhkan akan lebih sedikit (terpotong 

volume cekungan profil metaldeck). 

2. Kebutuhan volume besi tulangan akan berkurang karena metaldeck juga 

berfungsi sebagai tulangan. Sehingga hanya dibutuhkan satu lapis besi 

tulangan. 

3. Instalasi yang mudah dan cepat sehingga total durasi proyek lebih singkat, 

proses pelaksanaan lebih cepat dan tidak perlu dibongkar lagi seperti bekisting 

konvensional multipleks dan kayu. 

4. Berat sendiri lebih ringan, karena kebutuhan volume beton yang lebih sedikit 

untuk tebal plat lantai yang sama. 
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5. Mudah dalam transportasi dan ringan karena dapat diproduksi sesuai 

permintaan ukuran dan untuk satu lembar metaldeck hanya 32 kg, dapat 

diangkat oleh satu orang. 

6. Total biaya yang lebih ekonomis, karena volume beton lebih sedikit, 

pembesian tulangannya hanya perlu satu lapis. 

 

 

3.4 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PROYEK (RAPP) 

 Rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek (RAPP) adalah perkiraan seluruh 

biaya yang diperlukan guna membiayai seluruh jalannya proyek dari mulai pekerjaan 

persiapan, pelaksanaan, perawatan sampai proyek selesai dan dapat diserah terima 

kepada pemilik proyek sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi bangunan 

yang dibuat. 

Tujuan menghitung rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek antara lain: 

1. Memberikan dan memuat data perhitungan kebutuhan biaya pekerjaan yang 

dibutuhkan. 

2. Membuat rencana cash flow yang baik dan tepat untuk mengendalikan biaya 

pelaksanaan proyek. 

3. Membuat alokasi biaya yang dibutuhkan serta sesuai untuk melaksanakan setiap 

item pekerjaan yang ada dan dilaksanakan dalam proses pembangunan proyek. 

4. Membuat daftar dan memastikan sumber dana yang akan dipakai untuk membiayai 

setiap item pekerjaan proyek. 

5. Membuat target keuntungan yang akan dicapai atau besarnya kerugian yang 

mungkin terjadi pada proyek tersebut. 

6. Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang performa proyek yang akan 

ditargetkan sebagai laporan dan pedoman kepada pimpinan perusahaan. 

Perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek (RAPP) harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dibuat secara tepat mengenai alokasi 

kebutuhan sumber keuangan, kebutuhann peralatan yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek,material bangunan serta upah yang diperlukan pada setiap item 
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pekerjaan,perhitungan RAPP dapat dilakukan secara detail dengan cara 

mengelompokan biaya seperti : 

1. Overhead Kantor, 

2. Overhead Proyek, 

3. Biaya bahan atau material bangunan yang digunakan, 

4. Biaya peralatan atau mesin untuk operasional proyek, 

5. Biaya harga upah atau pekerja proyek, 

6. Biaya subkontraktor atau supplier proyek, 

7. Rencana target keuntungan atau kerugian proyek. 

 Semua biaya tersebut harus dihitung secara riil sesuai dengan metode kerja 

yang digunakan, kondisi lapangan serta berbagai sumber daya yang tersedia untuk 

melaksanakan pembangunan proyek, selain itu perlu juga diperhitungkan biaya 

penagihan pembayaran proyek serta faktor bunga bank atas keterlambatan 

pembayaran progres proyek, dengan menghitung rencana anggaran biaya 

pelaksanaan proyek secara baik dan maksimal maka dapat membuat proyek 

berjalan dengan baik, memberikan keuntungan serta menghasilkan produk 

bangunan dengan kualitas maksimal. 

 

3.5 WAKTU PROGRESS PEKERJAAN PROYEK 

 Menghitung progress pekerjaan proyek konstruksi secara umum yaitu 

memperkirakan berapa nilai waktu pekerjaan yang sudah dilaksanakan dibanding 

dengan total penyelesaian secara keseluruhan, dan bisa juga langsung bertanya 

kepada pelaksana atau pengawas proyek, melihat dari pengertian tersebut maka kita 

bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara menghitungnya. 

 

 

 

 

 


