
 

1             Universitas Internasional Batam 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup 

signifikan sehingga pembangunan di segala bidang berjalan dengan segala 

dinamika tersendiri. Permintaan yang cukup tinggi maka akan timbul masalah-

masalah dalam bidang konstruksi yaitu masalah ketersediaan tenaga kerja, 

ketersediaan tenggat waktu penyelesaian proyek, ketersediaan bahan akan 

konstruksi, ketersediaan energi yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek 

tersebut dan ketersediaan ruang kerja dalam proyek tersebut. Tantangan ini yang 

tentu akan dihadapi dalam proyek pembangunan Gedung Variety Restaurant di 

Batu Batam ini. 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 VE atau yang sering disebut rekayasa nilai adalah solusi yang baik 

karena dalam rekayasa nilai bertujuan sebagai upaya pemecahan masalah secara 

terstruktur dan kreatif untuk pembangunan Variety Restaurant Batu Batam. 

Konstruksi suatu gedung atau bangunan sering kali dengan penggunaan 

anggaran yang berlebih sehingga tidak adanya perhitungan mendalam mengenai 

Rancangan Anggaran Biaya yang telah dihitung dan dikeluarkan. Ini dapat 

mengakibatkan kerugian terhadap projek yang dirancang atau yang dikerjakan. 

Proyek konstruksi sering kali terjadi penggelembungan pembiayaan yang 

dirasakan tidak perlu atau sekiranya bisa dikurangi khususnya di proyek 
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pembangunan. Penelitian ditujukan pada apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan 

VE, bagaimana cara memilih dan memperhitungkan jenis pondasi atau 

pembangunan lainnya untuk pembangunan konstruksi gedung yang lebih tepat 

serta efisien dan seberapa besar efisiensi biaya yang diperoleh setelah dilakukan 

analisis VE. 

Value Engineering (VE) adalah usaha yang terorganisir yang diarahkan 

untuk menganalisis fungsi dari suatu sistem atau sistem dengan tujuan untuk 

mencapai fungsi dari item atau sistem yang diperlukan itu dengan biaya siklus 

hidup yang sekecil-kecilnya, namun konsisten dengan ketentuan untuk 

penampilan, kualitas, reabilitas, dan pemeliharaan dari item atau sistem tersebut. 

Sehatnya ekonomi dari suatu organisasi atau pemerintah adalah berkaitan dengan 

efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Kita dihadapkan dengan 

bertambahnya kekhawatiran bahwa berbagai sumber-sumber daya  (resources) 

yang tersedia di dunia ini akan berkurang. Kita tidak lagi memiliki pilihan yang 

tidak terbatas terhadap material-material jenis energi, atau sumber-sumber tenaga 

kerja (Chandra, 2014). 

Untuk mencapai manfaat yang semaksimal mungkin dari sumber daya 

yang terbatas, kita harus memanfaatkan sedapat mungkin satunya sumber daya 

yang tidak terbatas, yaitu kemampuan kita untuk dapat berpikir secara kreatif. 

Dengan mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dalam pemilihan lahan dan 

material untuk membangun proyek dan metode pelaksanaan serta 

mengaplikasikan kemampuan kreatif kita pada setiap perencanaan, dalam batas-

batas tertentu kita dapat mengatasi peningkatan biaya konstruksi yang sangat 
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pesat. Biaya-biaya konstruski ini telah meningkat dengan pesatnya pada dekade 

yang terakhir ini, dan hampir setiap tahun peningkatan biaya ini melampaui tahun 

yang sebelumnya (Chandra, 2014). 

Untuk memperoleh fasilitas-fasilitas yang kita perlukan sesuai dengan 

dana yang tersedia, kita harus menggunakan setiap kemungkinan untuk mencapai 

fungsi yang diperlukan dengan biaya yang seminimal mungkin. Ini tepatnya 

adalah apa yang diusahakan untuk dicapai oleh Value Engineering (VE) melalui 

pendekatan yang sistematik dan teroganisir (Chandra, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dari itu penulis dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan terhadap biaya melalui 

implementasi VE ? 

2. Apa saja komponen-komponen biaya yang dapat berpotensi dihemat atau 

diefisiensikan dengan menggunakan metode VE pada proyek Variety 

Restaurant di Batu Batam? 

3. Berapa besar efisiensi biaya dapat diterapkan pada proyek gedung ini? 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada biaya pelaksanaan pekerjaan 

struktur pada Gedung Restoran yang dapat diefisiensikan biayanya dengan lebih 

hemat dan mutu yang baik. Mengingat luasnya cakupan VE dan untuk tujuan 
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penelitian ini, maka masalah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah pekerjaan 

sub-struktur dan pekerjaan infrastruktur. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut ini: 

1. Untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan VE terhadap 

biaya pekerjaan bangunan. 

2. Untuk mengetahui komponen-komponen biaya yang dapat berpotensi atau 

diefisiensikan dengan menggunakan metode VE pada proyek Variety 

Restaurant Batu Batam. 

3. Mengetahui perbedaan biaya proyek yang telah direncanakan sebelumnya 

dengan biaya proyek yang sudah dilakukan analisis VE. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis ingin memberi suatu informasi atau gambaran dari penelitian ini 

sacara lebih riil yang didapat mengenai efisiensi biaya pembangunan gedung 

Variety Restaurant di Batu Batam. 

2. Membantu mengindentifikasi komponen-komponen biaya yang dapat 

dioptimalkan pada proyek gedung ini. 

3. Memberikan masukan pada perusahaan konstruksi untuk dapat 

mengendalikan biaya pada pelaksanaan proyek ini dan memberikan 

kontribusi yang lebih baik dalam penanganan biaya untuk kedepannya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini, ada 5 bagian 

yang dibagi oleh penulis, diantaranya sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penguraian tentang yang melatarbelakangi tercetusnya topik tugas 

akhir (skripsi) yang dipilih, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan 

beserta manfaat dari penelitian pada topik tugas akhir ini. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan penguraian dan penjelasan mengenai landasan atau teori beserta 

pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan penulis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penguraian dari langkah – langkah yang dilakukan penulis untuk 

melakukan penelitian beserta metode pendukung yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

4. BAB IV HASIL &  PEMBAHASAN 

Berisi penguraian dari hasil penelitian untuk topik yang telah dilakukan 

sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan adanya kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil pada penelitian 

yang telah dilakukan dan di analisis sebelumnya. 
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