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ABSTRAK 

 

Efisiensi biaya terhadap proyek pembangunan gedung menjadi salah satu 

tantangan yang kerap dihadapi pada kegiatan konstruksi pada saat ini yang tentu 

akan dihadapi juga dalam proyek pembangunan Gedung Variety Restaurant di 

Batu Batam. Maka dari itu, di wajibkan setiap produk atau pelayanan jasa dapat 

mencapai standar yang baik dengan dicapai melalui pemenuhan waktu yang cepat 

dan biaya yang rendah. Karena dasar tersebut maka studi dengan mengunakan 

Value Engineering atau yang sering disebut rekayasa nilai adalah solusi yang baik 

karena dalam rekayasa nilai bertujuan sebagai upaya pemecahan masalah secara 

terstruktur dan kreatif untuk mencapai efisiensi biaya pada pembangunan Variety 

Restaurant Batu Batam. 

Value Engineering ini dilakukan dalam beberapa tahap seperti tahap 

informasi, tahap kreatif, tahap pengembangan dan tahap presentasi dan usulan. 

Melalui analisa fungsi FAST Diagram dan Diagram Pareto, maka di dapatkan dua 

pekerjaan yang akan dianalisa yaitu pekerjaan sub-struktur dan pekerjaan 

perkerasan halaman. Solusi alternatif yang terpilih adalah mengganti pondasi bore 

pile dengan pondasi tiang pancang dan menggunakan aspal sebagai bahan utama 

perkerasan jalan. Biaya diperoleh dari penghematan biaya pekerjaan sub-struktur 

sebesar Rp. 230,979,007.90,- atau sebesar 19.4 % dari biaya pekerjaan yang 

ditinjau sedangkan dari biaya total proyek sebesar 1.6 % dan penghematan biaya 

pekerjaan infrastruktur sebesar Rp. 328,004,100,- atau sebesar 12.8 % dari biaya 

pekerjaan yang ditinjau dan 2.14 % dari biaya total proyek secara keseluruhan. 

Biaya total yang diperoleh dari penghematan Rancangan Anggaran biaya setelah 

dilakukan analisa VE sebesar Rp. 558,983,177.70,- atau 3.7 % dari biaya total 

proyek. 
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