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BAB V 

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 PELAKSANAAN PENELITIAN 

Data penelitian pada proyek pembangunan gedung fakultas MIPA UII di jalan 

kaliurang km 14,5 sleman, Yogyakarta. Dilakukan dengan cara pengamatan 

(observasi) dan bertanya langsung di lapangan. Dengan begitu didapatkan data 

mengenai jenis bahan pekerjaan plat lantai, jumlah bahan yang dibutuhkan, waktu 

serta biaya yang diperlukan untuk pekerjaan plat lantai. Sehingga diketahui bahwa 

proyek tersebut menggunakan plat konvensional sebagai bahan utama pekerjaan 

lantai. 

Setelah diketahui jenis bahan yang digunakan sebagai bahan pekerjaan plat 

lantai dan diketahui jumlah biaya yang diperlukan untuk pekerjaan plat lantai 

tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah Value Engineering dengan alternatif bahan   

lain untuk mengetahui biaya ekonomis dan mampu memenuhi fungsi dasar dan 

fungsi sekunder dari bahan pekerjaan plat lantai. 

 

5.2 RENCANA KERJA REKAYASA NILAI (VALUE ENGINEERING JOB 

PLAN) 

5.2.1 Tahap Informasi 

Tahap ini berisi informasi data-data pekerjaan, sehingga dapat memperlancar 

ide-ide dari pengembangan alternatif plat lantai. Data-data yang didapat dari proyek 

adalah sebagai berikut: 

1. Bangunan gedung untuk perkuliahan 

2. Tingkat bangunan berjumlah 4 lantai 

3. Menggunakan plat lantai konvensional 

4. Tebal plat lantai 0,12 m 

5. Ketinggian perlantai 3,85 m 

6. Luas lantai per 1m3 8,3333 m 

7. Menggunakan cor beton ready mix K-300 
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8. Indek koefisien pekerjaan diambil dari SNI 

9. Volume pekerjaan dapat dihitung dengan melihat gambar yang tersaji pada 

lampiran. 

10. Perhitungan jenis pekerjaan plat lantai sebagai berikut: 

a. Pekerjaan bekisting 

b. Pekerjaan pembesian 

c. Pekerjaan cor lantai 

Dari data yang didapat di atas dapat dihitung Rancangan Anggaran Perencanaan 

pada pekerjaan plat lantai pembangunan gedung fakultas MIPA UII menggunakan 

plat lantai konvensional, dengan faktor koefisien diambil dari tata cara SNI 2008, 

yang ditunjukan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.1 Analisis 1 m2 Pasangan Bekisting 

Koef Sat. Bahan dan Tenaga Kerja Harga satuan Jumlah Harga 

0.040 m3 Kayu glugu @Rp. 2,500,000.00 Rp.    100.000,00 

0.015 m3 Kayu meranti @Rp. 2,750,000.00 Rp.      66,245.50 

0.350 lbr Plywood @Rp.     95.000.00 Rp.      33.250,00 

0.200 Lt Minyak begisting @Rp.     20,000.00 Rp.        4,000.00 

0.400 Kg Paku  @Rp.     15,000.00 Rp.        6.000,00 

6.000 btg Kayu dolken @Rp.       6,000.00 Rp.      36.000,00 

0.3000 org Pekerja @Rp.      50,000.00 Rp.      15,000.00 

0.3300 org Tukang kayu @Rp.      50,000.00 Rp.      16,500.00 

0.0330 org Kepala Tukang Kayu @Rp.      55,000.00 Rp.        1.815,00 

0.0060 org Mandor @Rp.      80,000.00 Rp.           480.00 

   Total Harga Rp.    254.295,00 

 

Tabel 5.2 Analisis 1m3 Cor lantai  

Koef Sat. Bahan Harga Satuan Jumlah Harga 

1.00 m3 Beton Ready Mix F’c 25 @Rp. 635,000.00 Rp.       635,000.00 

0,275 org Tukan batu @Rp.  50.000,00 Rp.         13.750,00 

0,028 org Kepala tukang batu @Rp.  55.000,00 Rp.           1.540,00 

1,650 org Pekerja @Rp.  50.000,00 Rp.         82.500,00 

0,083 org Mandor @Rp.  80.000,00 Rp.           6.640,00 

   Total Harga Rp.       739.430,00 

   1m2 beton bertulang /8,33 Rp.         88.767,00 
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Analisis biaya besi 1m
2
 plat lantai  konvensional 

Diameter tulangan  = ∅ 10 – 15 

Tebal pelat  = 120 mm 

∑ jalur  = 4 jalur 

∑ tulangan/ jalur : 
100

15
  = 6,667 batang 

Panjang tulangan 1 batang  = 1 m 

Panjang total = 4 x 6,667 x 1  = 26,668 m 

Berat besi / m
2
  = 26,668 x 10

2
 x 0,006165 

 =  16,44 kg/m
2 

 

Tabel 5.3 Analisis Pembesian 1 Kg Plat lantai 

Koef. Sat. Bahan dan Tenaga 

Kerja 

Harga Satuan Jumlah Harga 

1.0500 Kg Besi Beton BJTP @Rp.   8,500.00 Rp.           8.925,00 

0.0150 Kg Bendrat @Rp. 15.000.00 Rp.             225,00 

0.0070 org Pekerja @Rp. 50.000,00 Rp.             350.00 

0.0070 org Tukang besi @Rp. 50.000,00 Rp.             350,00 

0.0007 org Kepala Tukang Besi @Rp. 55,000.00 Rp.               38.50 

0.0003 org Mandor @Rp. 80.000,00 Rp.               24,00 

   Total Harga Rp.           9.912,00 

   1m2 besi beton polosx16,44 Rp.       162.973,65 

 

Biaya langsung 1m2 plat beton konvensional 

 Biaya Bekisting = Rp. 254.295,00 

 Biaya Beton  = Rp.   88.767,00 

 Biaya Besi  = Rp. 171.605,00 + 

 Jumlah   = Rp. 540.887,30  

 Jadi harga/m2 plat konvensional adalah 

 Volume pelat lantai 612,83 m3 / 0,12 m = 5107 m2 x 540.887,30 

           = Rp. 2.762.311.441,00 

 Biaya tidak langsung 

 Overhead tenaga kerja = 75% Upah TK 

    = 0,75 x Rp. 271.248.677 
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    = Rp. 203.436.507 

 Administrasi dan Umum = 10% Total Biaya Langsung 

    = 0.1 x 2.762.311.441,00 

    = Rp. 276.231.1144,10 

` Jadi total biaya (Actual Cost) Rp. 2.762.311.441 + Rp. 276.231.144,10  

menjadi Rp. 3.052.353.808,00 

Material plat lantai yang digunakan harus sesuai dengan fungsi dari bangunan 

yang akan dibangun. Penelitian ini mempunyai fokus untuk bahan pekerjaan plat 

lantai pada pembangunan gedung fakultas MIPA UII Yogyakarta. Karena proyek 

tersebut merupakan proyek perkuliahan, hendaknya diupayakan plat lantai kuat dan 

membuat rasa aman terhadap para pengguna gedung tersebut. 

Pekerjaan acian dan pemasangan keramik tidak diperhitungkan, Karena dua 

pekerjaan tersebut bersifat sekunder. Sehingga dalam laporan ini pekerjaan acian dan 

pemasangan keramik tidak diperhitungkan. 

 

5.2.2 Tahap Kreatif 

Tahap ini dilakukan pendekatan secara kreatif dengan mengembangkan 

beberapa ide lain, semakin banyak pengembangan ide maka kemungkinan suksesnya 

Value Engineering akan semakin baik. Obyek yang akan dikembangkan adalah 

aplikasi Value Engineering pekerjaan plat lantai pada proyek pembangunan gedung 

fakultas MIPA UII di jalan Kaliurang km 14,5 sleman, Yogyakarta. 

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak diatas tanah langsung, merupakan 

lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Plat lantai 

didukung oleh perancah-perancah bangunan lalu plat lantai harus direncanakan kaku, 

rata, lurus, dan waterpas (mempunyai ketinggian yang sama dan tidak miring) agar 

terasa mantap dan enak untuk berpijak kaki. Ketebalan plat lantai ditentukan oleh 

beban yang harus didukung, besar lendutan yang diijinkan, lebar bentangan atau jarak 

antara balok-balok pendukung, bahan konstruksi plat lantai.  

Pada plat lantai hanya diperhitungkan adanya beban tetap saja (penghuni, 

perabotan, berat lapis tegel, berat sendiri pelat) yang bekerja secara tetap dalam 
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waktu lama. Sedangkan beban tak terduga seperti gempa, angin, getaran, tidak 

diperhitungkan. 

Didalam dunia konstrusi sering dijumpai pasangan plat lantai dengan metode 

plat lantai precast/pracetak, plat lantai keraton dan plat lantai metaldeck dipakai 

sebagai bahan pengganti plat lantai konvensional yang biasa digunakan sebagai 

material pembuatan plat lantai bangunan. Adapun penilaian umum menggunakan plat 

lantai konvensional dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.4 Penilaian menggunakan plat konvesional 

No Plat Konvensional Nilai 

1 Metode Pemasangan + 

2 Waktu - 

3 Biaya + 

4 Tenaga Kerja - 

 

Plat konvensional merupakan metode yang dipakai sudah sejak jaman dahulu 

hingga modern seperti saat ini plat lantai konvensional sudah menjadi salah satu 

metode yang paling sering digunakan, dikarnakan plat lantai konvesional tidak 

memerlukan keahlian khusus dalam pemasangannya dan juga tidak memerlukan 

penggunaan alat berat dalam mengangkat bahan material tersebut.  

 

Gambar 5.1 Contoh plat lantai Konvensional 

(Sumber: www.google.co.id/search) 

http://www.google.co.id/search
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Pengembangan ide kreatif untuk bahan pasangan plat lantai usulan dapat 

dilihat pada Tabel 5.5 berikut  

 

Tabel 5.5 Ide alternatif pembuatan bahan plat lantai 

Alternatif Plat Lantai Life Cycle Cost 

Awal Konvensional Tidak memerlukan perawatan 

1 Precast Tidak memerlukan perawatan 

2 Keraton Tidak memerlukan perawatan 

3 Metaldeck 
Perlu perawatan tiap 5 tahun untuk pengecatan, 

biaya 5% dari harga awal metaldeck 

 

Adapun contoh gambar/foto dari alternatif pembuatan plat lantai sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5.2 contoh plat lantai Precast 

(Sumber: www.google.co.id/search) 

 

 

http://www.google.co.id/search
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Gambar 5.3 contoh plat lantai keraton 

(Sumber: www.google.co.id/search) 

 

 

Gambar 5.4 contoh plat lantai Metaldeck 

(Sumber: www.google.co.id/search) 

 

Dari bahan alternatif pertama menggunakan plat lantai konvensional 

kemudian pengembangan ide kreatif didapat bahan alternatif plat lantai precast, plat 

lantai keraton, dan plat lantai metaldeck sebagai berikut: 

 

http://www.google.co.id/search
http://www.google.co.id/search
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2. Plat Lantai Pracetak/Precast 

  Adapun penilaian umum dengan menggunakan plat lantai precast sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.6 Penilaian alternatif plat precast 

No Kriteria Nilai 

1 Metode Pemasangan - 

2 Waktu + 

3 Biaya + 

4 Tenaga Kerja + 

 

Plat 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 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 plat 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 plat lantai 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 

 

 

Gambar 5.5 Pemasangan Plat Precast 

(Sumber: www.google.co.id/search) 

 

3. Plat Lantai Keraton 

Adapun penilaian umum dengan menggunakan plat lantai keraton adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

http://www.google.co.id/search
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Tabel 5.7 Penilaian alternatif plat keraton 

No Kriteria Nilai 

1 Metode Pemasangan - 

2 Biaya + 

3 Tenaga Kerja + 

4 Waktu + 

 

Keramik komposit beton atau keraton dan mempunyai banyak nama dagang 

dak beton keraton atau dak keraton atau bata keraton dan lain-lain sebenarnya 

merupakan plat rusuk. Bentuk dan bahan pembuat plat 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. Keraton yang baik adalah campuran 

tanah liat yang dipanasi sampai diatas 1000 derajat celcius. 

 

Keuntungan plat lantai keraton: 

1. Bobotnya lebih ringan sekitar 130-150 kg/m2. Ini karena plat 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 plat lantai keraton: 

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). 

 

Gambar 5.6 Pasangan plat lantai Keraton 

(Sumber: www.google.co.id/search)    

 

4. Pelat lantai Metaldeck 

 Adapun penilaian umum dengan menggunakan plat lantai metaldeck adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 Penilaian alternatif pelat lantai metaldeck 

No Kriteria Nilai 

1 Metode Pemasangan - 

2 Biaya + 

3 Tenaga Kerja + 

4 Waktu + 

 

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 plat lantai metaldeck: 

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. 

 

 

Gambar 5.7 Pemasangan pelat lantai Metaldeck 

(Sumber: www.google.co.id/search)    

 

Kesimpulan umum penilaian penggunaan plat lantai dari tahap kreatif dapat 

dilihat pada table 5.9 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.9 Rekapitulasi penilaian tahap kreatif dari nilai terbaik 

Kriteria Nama Bahan 
Metode 

Pamasangan 
Biaya Tenaga Kerja Waktu 

1 Metaldeck - + + + 

2 Keraton - + + + 

3 Precast - + + + 

4 Konvensional + + - - 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tahap kreatif ditunjukan pada tabel 5.9 

terlihat bahwa setiap masing-masing plat lantai alternatif mempunyai mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, dari plat konvensional unggul dalam 

metode pemasangan karena plat lantai konvensional sudah menjadi salah satu metode 

yang paling sering digunakan, dikarnakan plat lantai konvesional tidak memerlukan 

keahlian khusus dalam pemasangannya dan juga tidak memerlukan penggunaan alat 

berat dalam mengangkat bahan material tersebut namun mempunyai kekurangan 

dalam masalah waktu karena pengerjaan yang begitu lama, Sedangkan Plat lantai 

precast, plat keraton dan plat metaldeck mempunyai beberapa kelebihan, yaitu 

cepatnya proses pemasangan tidak memerlukan biaya pembuatan bekisitng, tidak 

memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan hemat waktu dalam pemasangan.  

Namun pada umumnya pemilihan alternatif plat lantai akan jatuh pada plat 

yang mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu setelah ini akan masuk ketahap 

penilaian untuk mengetahui nilai ekonomis dari masing-masing alternatif plat lantai 

tersebut. 

 

5.2.3 Tahap Penilaian  

1. Alternatif Plat Precast/Pracetak 

 Dari hasil penulusuran media internet  (info@beton.co.id) didapat data sebagai 

berikut: 

a. Plat lantai Precast tipe HCS 

Lebar Standar   = 1200 mm 

Tebal Plat   = 120 mm 

Mutu beton    = K – 300 

Tulangan    = PC-Wire 5 mm dan 7 mm 

Lebih ringan    = 29-42 % dari plat lantai beton 

Berat beban mati (DL) = 2,47 KN/m
2 

= 247kg/ m
2  

 

Berat beban hidup (LL) = 2,5 KN/m
2 

 = 250 Kg/m
2
 

Berat beban ultimate  = (1,2 DL + 1,6 LL ) 

    = 696,4 Kg/m
2  

mailto:info@beton.co.id


48 
 

 Daya dukung maksimal  = (berat beban ultimate – berat sendiri) 

     = (696,4 – 247) kg/m
2 

 

     = 449,4 Kg/m
2 
 

Jadi digunakan Precast HCS tipe 12.05.12 dengan daya dukung maksimal 590,00 

Kg/m
2 

without topping (uraian dapat dilihat pada Tabel.5.10) 

 

Tabel 5.10 Pemilihan properties plat precast (sumber PT Beton Elemindo Perkasa) 

 

 

b. Analisis biaya 1 m
2 

plat lantai 1, 2, 3 dan 4 dengan menggunakan plat beton 

berongga pracetak HCS. 

Harga terpasang plat lantai precast/m2
  

= Rp.419.100,00  

(harga berdasarkan PT Beton Elemindo Perkasa)  

Mobilisasi/m2      = Rp. 194,7 + 

Jumlah       = Rp. 419.294,70 

Jasa Pemasangan 10%    = Rp. 41.929,47 + 

Jumlah       = Rp. 461.224,17 

Volume      = 612,83 m
3 

/ 0,12 m  

       = 5106,92 m
2  
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Biaya sewa mobil crane     = Rp. 9.398,86/m
2 

Total harga       = Rp. 461.224,17+ Rp. 9.398,86 

       = Rp. 470.623,034 

Jadi biaya yang dibutuhkan    = 5106,92 x Rp. 470.623,034 

       = Rp. 2.403.471.836 

 

2. Alternatif plat lantai keraton  

a. Dari hasil penulusuran media internet (http://www.dakkeratonjogja.com/) 

didapat data sebagai berikut: 

Bahan       = Keramik komposit beton 

Fc       = 25 Mpa 

Fy       = 310 -390 Mpa 

Berat sendiri (DL)     = 180 kg – 225 kg/m
2 

 

Berat beban hidup (LL)    = 2,5 KN/m
2 

= 250 kg/m
2 
 

Berat beban ultimate      = (180 + 250 ) kg/m
2 

 

       = 430 kg/m
2   

Jadi digunakan keraton dengan tipe L-93 uraian dapat dilihat pada tabel 5.11 

sebagai berikut: 

Tabel 5.11 Pemilihan propertis plat lantai Keraton (sumber PT Light Group) 
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b. Analisis biaya 1 m
2 

plat lantai 1,2,3 dan 4 dengan menggunakan plat lantai 

Keraton tipe L-93 

Harga terpasang plat lantai keraton / m
2 

  = Rp.500.000,00 

Jasa 10 %      = Rp. 50.000,00  

Biaya sewa mobil crane/m
2
    = Rp. 9.398,86 + 

Jumlah       = Rp. 559.398,86 

Volume      = 612,83 m
3 

/ 0,12 m  

                  = 5107 m
2  

Jadi biaya yang dibutuhkan     = 5107 x Rp. 559.398,86 

       = Rp. 2.856.849.978,00 

 

3. Alternatif plat lantai Metaldack  

a. Pada tahap ini data diperoleh dari hasil survei langsung ke penjual plat lantai 

Metaldack Radja Beton Jl. Kaliurang Km. 9 Yogyakarta. 

Harga       = Rp. 120.000,00/ m 

 Lebar        = 1 m 

Tebal        = 0,0085 m 

Panjang       = Max 9 m  

Tulangan      = ø 8 ulir 

Wiremesh 

Lebar       = 2,1 m 

Panjang       = 5,4 m 

Harga       = Rp. 520.000/lembar  

b. Analisis biaya pekerjaan
 
plat lantai 1,2,3 dan 4 dengan menggunakan pelat 

lantai metaldeck sebagai berikut: 
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      Tabel 5.12 Analisis 1m3 Cor lantai  

Koef Sat. Bahan Harga Satuan Jumlah Harga 

1.00 m3 Beton Ready Mix F’c 25 @Rp. 635,000.00 Rp.       635,000.00 

0,275 org Tukan batu @Rp.  50.000,00 Rp.         13.750,00 

0,028 org Kepala tukang batu @Rp.  55.000,00 Rp.           1.540,00 

1,650 org Pekerja @Rp.  50.000,00 Rp.         82.500,00 

0,083 org Mandor @Rp.  80.000,00 Rp.           6.640,00 

   Total Harga Rp.       739.430,00 

   1m2 beton bertulang /8,33 Rp.         88.767,00 

 

     Tabel 5.13 Analisis Pembesian 1 Kg Plat lantai 

Koef. Sat. Bahan dan Tenaga 

Kerja 

Harga Satuan Jumlah Harga 

1.0500 Kg Besi Beton BJTP @Rp.   8,500.00 Rp. 8.925,00 

0.0150 Kg Bendrat @Rp. 15.000.00 Rp.  225,00 

0.0070 org Pekerja @Rp. 50.000,00 Rp   350.00 

0.0070 org Tukang besi @Rp. 50.000,00 Rp.  350,00 

0.0007 org Kepala Tukang Besi @Rp. 55,000.00 Rp.    38.50 

0.0003 org Mandor @Rp. 80.000,00 Rp.    24,00 

   Total Harga Rp.9.912,00 

   1m2 besi beton polosx16,44 Rp.162.973,65 

 

Harga terpasang metaldeck/m2   = Rp.120.000,00 

Jasa 10 %      = Rp. 12.000,00 + 

Jumlah       = Rp. 132.000,00 

Beton Ready Mix F’c 25 
 
    = Rp. 76.200  

Biaya pekerjaan beton     = Rp. 104.430 + 

Jumlah       = Rp. 312.630 

Wiremesh/m
2
         = Rp. 91.710  

Biaya pekerjaan besi      = Rp. 839,50 + 

Jumlah       = Rp. 405.102,50 

Biaya sewa mobil crane/m
2
    = Rp. 9.398,86 + 

Jumlah       = Rp. 414.501,4  

Volume      = 612,83 m
3 

/ 0,12 m  
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        = 5106,92 m
2  

Jadi total biaya     = 5107 x Rp. 414.501,4 

                  = Rp.2.116.858.446  

Dari ketiga bahan pembanding alternatif plat lantai dapat dilihat total biaya 

yang dibutuhkan untuk pekerjaan plat lantai pada proyek pembangunan gedung 

fakultas MIPA UII Yogyakarta pada tabel 5.14 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.14 Rekapitulasi biaya total  

Alternatif Nama Bahan Biaya Total 

1 Konvensional Rp. 3.052.353.808,00 

2 Precast/Pracetak Rp. 2.403.471.836,00 

3 Keraton Rp. 2.856.849.978,00 

4 Metaldeck Rp. 2.116.858.446,00 

 

 Adapun untuk waktu pekerjaan pelat lantai berdasarkan survei dilapangan dan 

bertanya kepada pelaksana proyek tersedia pada tabel 5.15 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.15 Waktu pekerjaan pelat lantai  

Alternatif Nama Bahan Waktu Pekerjaan/lantai 

1 Konvensional 4 minggu 

2 Precast/Pracetak 1 minggu 

3 Keraton 1 minggu 

4 Metaldeck 3 minggu 

 

Objek penelitian adalah bahan alternatif plat lantai pada proyek pembangunan 

gedung fakultas MIPA UII, Jl kaliurang km 14,5 Yogyakarta. Oleh karena itu akan 

dilakukan analisis lebih lanjut ketahap pengembangan. 
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5.2.4 Tahap Pengembangan 

Setelah didapat biaya total dari keempat alternatif bahan pekerjaan plat lantai 

tersebut, dilakukan tahap pengembangan dengan cara membandingkan biaya total 

ketiga bahan alternatif plat lantai dengan bahan awal. Dari analisis Value Engineering 

dari tahap penilaian didapat dari pekerjaan plat lantai yang menggunakan plat lantai 

metaldeck yang memiliki nilai ekonomis. Perbandingan dapat dilihat pada tabel 5.16 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.16 Perbandingan biaya pekerjaan plat lantai dari yang termurah 

Alternatif Nama Bahan Biaya (Rp) Selisih Biaya (Rp) 

1 Metaldeck Rp. 2.116.858.448,00 Rp. 935.495.362,00 

2 Precast/Pracetak Rp. 2.403.471.836,00 Rp. -286.613.390,00 

3 Keraton Rp. 2.856.849.978,00 Rp. -739.991.532,00 

4 Konvensional Rp. 3.052.353.808,00 - 

 

 Didapat bahwa bahan alternatif plat lantai metaldeck memiliki nilai ekonomis 

dibandingnkan dengan desain awal. Untuk alternatif kedua menggunakan plat lantai 

precast lebih mahal Rp. 286.613.390,00, alternatif ketiga menggunakan plat lantai 

keraton lebih mahal Rp. 739.991.532,00, kemudian alternatif keempat menggunakan 

plat lantai metaldack nilai ekonomis yang didapat Rp.935.495.362,00. Adapun untuk 

waktu pekerjaan pelat lantai berdasarkan penilaian terbaik dari survei dilapangan dan 

bertanya kepada pelaksana proyek tersedia pada tabel 5.17 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.17 Waktu pekerjaan pelat lantai dari penilaian terbaik 

Alternatif Nama Bahan Waktu Pekerjaan/lantai 

1 Precast/Pracetak 1 minggu 

2 Keraton 1 minggu 

3 Metaldeck 3 minggu 

4 Konvensional 4 minggu 
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5.2.5 Tahap Rekomendasi  

Value Engineering selanjutnya masuk pada tahap rekomendasi. Dari keempat 

alternatif diatas maka alternatif menggunakan plat lantai metaldeck adalah pilihan 

yang paling baik, karena memiliki total harga yang paling ekonomis yaitu sebesar 

Rp.2.116.858.448,00. Selain biayanya relatif lebih murah, plat lantai metaldeck juga 

memiliki kelebihan yang cukup banyak dengan pengerjaan yang cepat.  

Dari proses Value Engineering yang telah dilakukan menghasilkan 

penghematan rancangan anggaran pelaksanaan proyek sebesar Rp. 935.495.362,00.  

yang didapat dari mengurangi biaya total bersih alternatif awal plat lantai 

konvensional dengan alternatif keempat yakni plat lantai metaldeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


