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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah VE 

VE dikembangkan pertama kali oleh Lawrence D. Miles pada tahun 

1940-an di perusahaan General Electric, guna menyelesaikan masalah kurangnya 

material penting dari produk yang akan mereka produksi selama perang dunia 

kedua (Priyanto, 2010). Pada awalnya, VE bernama analisis nilai (Value 

Analysis/VA) dengan pondasi kunci adalah fungsi. Pada mulanya fungsi ini 

mengkaji setiap komponen bagian dari perubahan/bagian dari produk eksiting. 

Pada perkembangannya, metode analisis ini mengalami perubahan konteks, yaitu 

dari pengkajian terhadap bagian produk eksiting ke peningkatan rancangan 

konsep, oleh karena itu nama VE muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap 

konteks tersebut (Priyanto, 2010). Selama perkembangannya banyak pengetahuan 

dan inovasi yang dihasilkan oleh para aktivis VE. Guna berbagai pengetahuan dan 

inovasi yang dihasilkan oleh para praktisi VE. Guna berbagai pengetahuan dan 

inovasi, pada tahun 1959, para praktis membentuk asosiasi pembelajaran di 

Washington, DC dengan nama „Society of American Value Engineers (SAVE)‟ 

(Priyanto, 2010). Dalam waktu yang relatif singkat, metode ini telah tersebar luas 

diseluruh dunia dan banyak tools, teknik dan proses lain yang dikembangkan 

dalam metode ini. Untuk menarik para pengembang dan praktisi dari tools, teknik, 

dan proses lain menjadi anggota SAVE, maka pada tahun 1996, nama asosiasi ini 

diubah menjadi „SAVE International‟ (Priyanto, 2010). 
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Dalam uraian singkat mengenai perkembangan VE yang dimuat dalam 

buku standar SAVE International (2007), tersirat adanya filosofi VE yang 

memberi kemudahan bagi upaya memahami konsep VE. Filosofi VE tersebut 

adalah menyediakan cara pengelolaan nilai (value) dan upaya peningkatan inovasi 

yang sistematik guna memberika keunggulan daya saing bagi sebuah produk yang 

akan dirakit, karena produk-produk dibeli untuk apa yang dapat mereka lakukan 

(fungsi dan produk), baik melalui pekerjaan yang mereka dapat lakukan atau 

kualitas estetika yang mereka sediakan (Priyanto, 2010). Untuk dapat focus pada 

pemahaman fungsi, maka fungsi di definisikan dengan menggunakan gabungan 

kata aktif (active verb) dan kata benda yang diukur (measure noun) yang dapat 

memberikan karakteristik manfaat dari fungsi yang dimaksud. Oleh karena itu, 

metode ini menempatkan analisis fungsi sebagai pondasi kunci. Analisis fungsi 

terus dikembangkan dan menjadi tool untuk membantu individu dan tim 

memahami sebuah konsep melalui fungsi-fungsinya guna memutuskan apakah 

desain dapat ditingkatkan atau diadakan material atau konsep lain yang dapat 

memenuhi fungsi tersebut. 

VE dimulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1986 oleh bapak Dr. 

Ir. Suriana Chandra melalui seminar-seminar di berbagai kota (Fauzan, 2008). 

Pada tahun yang sama, metode ini digunakan pada Proyek Pembangunan Jalan 

Layang Cawang. Selanjutnya, pada tahun 1987, Badan Perencanaan Nasional 

(Bappenas). Departemen Keuangan, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya 

mengajukan pemakaian VE di Indonesia untuk seluruh pembangunan rumah dinas 

dan gedung negara di atas satu milyar rupiah (Fauzan, 2008). 
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2.2 Definisi VE 

Definisi VE perlu dipahami untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai VE. Definisi VE tersebut antara lain sebagai berikut (Priyanto, 2010): 

1. VE adalah aplikasi metodologi nilai (value methodology) pada sebuah proyek 

atau layanan yang telah direncanakan atau dikonsepkan untuk mencapai 

peningkatan nilai (value). Metodologi nilai adalah sebuah proses sistematis 

yang digunakan oleh disiplin untuk meningkatkan nilai (value) dari sebuah 

proyek melalui Analisa terhadap fungsi-fungsinya. (standar SAVE, 2007).  

2. VE adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menyediakan sebuah 

pendekatan terorgansir atau terstruktur dengan menekankan pada 

pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor yang penting dalam analisa 

fungsi dan pengembangan solusi-solusi kreatif. (Kasi dan Snodgrass, 1994). 

3. VE adalah sebuah upaya terorganisir yang diarahkan pada analisis fungsi dari 

barang-barang dan jasa-jasa layanan dengan maksud untuk mecapai fungsi-

fungsi dasar biaya total paling kecil, konsistensi dengan pencapaian 

karakteristik yang diperlukan. VE adalah sebuah proses dengan menggunakan 

tim dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji proyek dengan menggunakan 

standar untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi biaya tinggi beserta potensi 

peningkatannya. Tim mengikuti keseluruhan rangkaian job plan VE yang 

sistematik dan kreatif untuk menetapkan nilai (value) optimum dari fungsi 

yang dipilih. Berbagai alternatif, yang akan menyediakan fungsi yang 

diperlukan dengan biaya modal awal dan atau biaya siklus hidup yang paling 
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ekonomis, dikembangkan yang secara konsisten persyaratan keamanan, mutu, 

operasional, pemeliharaan dan estetika (Younker, 2003). 

Berdasarkan uraian mengenai definisi VE di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa VE adalah sistem penyelesaian masalah dengan berorientasi 

pada nilai (value) dan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, kreatif dan 

terorganisir dengan pertimbangan yang cermat terhadap factor-faktor penting, dan 

bertujuan untuk meminimalkan biaya tanpa mengurangi mutu, kegunaan, umur, 

dan penampilan produk. 

Menurut Leuuw (2010), dalam praktek VE, pemahaman yang kurang 

tepat tentang konsep VE banyak terjadi dikalangan praktisi industri konstruksi, 

seperti VE dianggap sebagai review desain, atau upaya pemotongan biaya (cost 

cutting), atau sebagai upaya standarisasi (Priyanto, 2010). 

1. VE bukan apa yang selama ini dilakukan secara rutin oleh para perencana dan 

perancang dengan reputasi yang bagus. VE bukan bagian dari proses 

pengembangan rencana. Upaya VE dilakukan lebih serius dibandingkan 

dengan sebuah upaya review proyek/desain. 

2. VE bukan menurunkan biaya proyek dengan jalan menekan harga satuan, atau 

mengorbankan kualitas dan penampilannya. 

3. Pelaksanaan VE tidak sama dengan review quality assurance (QA). Secara 

tradisional QA akan menjawab pertanyaan seperti apakah desain telah 

memenuhi persyaratan peraturan? Akankah desain dapat bekerja? Apakah 

desain telah memenuhi standar praktek pada umumnya? Sementara VE akan 
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menjawa pertanyaan seperti apakah fungsi-fungsi yang terdapat di proyek 

berhubungan dengan kinerja proyek? 

4. VE tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan untuk memperburuk upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh para perencana. VE adalah sebuah alat 

manajemen yang dimaksudkan untuk memasukkan beberapa perbaikan 

kedalam pekerjaan yang sudah dilakukan dengan sangat baik. 

2.3 Manfaat VE 

Manfaat dilakukannya analisa VE ialah untuk menghilangkan pekerjaan 

yang tidak diperlukan dan mencari alternatif untuk memenuhi keperluan dengan 

biaya terendah tetapi dengan kinerja yang sama atau lebih baik. Diharapkan dari 

penerapan VE tersebut diperoleh penghematan diantaranya (Chandra, 2014) : 

1. Penghematan biaya, 

2. Penghematan waktu, 

3. Penghematan bahan. 

2.4 Alasan – Alasan untuk Unnecessary Cost 

Pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi overbudget, hal ini terjadi 

karena adanya biaya-biaya yang tidak perlu (Unnecessary Cost). Dell‟ Isola 

(1997) menguraikan mengenai alasan-alasan biaya yang tidak perlu yaitu antara 

lain : 

1. Kurangnya Informasi 

Data yang tidak cukup mengenai fungsi owner atau pengguna butuhkan dan 

informasi material baru atau produk yang dapat mencapai kebutuhan ini. 
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2. Kekurangan Ide 

Kegagalan untuk mengembangkan solusi alternatif, di beberapa kasus, 

pembuat keputusan menerima solusi pertama yang terlintas dipikirannya. 

Kecenderungan ini selalu mendatangkan unnecessary cost, yang dapat 

dieliminasi dengan menuntut pengembangan ide alternatif tambahan dan 

kemudian membuat keputusan yang didasarkan pada ekonomi dan prestasi.  

3. Keadaan Sementara 

Desain, jadwal dan pengiriman yang mendesak dapat memaksa pembuat 

keputusan mencapai kesimpulan cepat untuk memenuhi persyaratan waktu 

tanpa memperhatikan outcome yang baik. 

4. Kepercayaan yang salah 

Unnecessary cost juga sering disebabkan oleh keputusan yang didasarkan 

pada apa yang pembuat keputusan percaya sebagai keputusan yang benar, 

daripada mempertimbangkan pada kondisi nyata. Hal ini dapat menghalangi 

timbulnya ide yang bagus. 

5. Perubahan Kebutuhan Owner 

Seringkali kebutuhan baru owner memaksa perubahan selama desain atau 

konstruksi yang meningkatkan biaya dan merubah jadwal. Pada banyak kasus 

owner tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan ini. 

6. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi 

Unnecessary Cost seringkali terjadi karena adanya miskomunikasi antara 

beberapa pihak dan VE membuka saluran komunikasi untuk lebih menelaah 

dan menjadi alat diskusi untuk mengekspresikan pendapat. 
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7. Standar dan spesifikasi yang tidak relevan atau kuno 

Beberapa standar dan spesifikasi yang digunakan dalam konstruksi berumur 

kurang dari sepuluh tahun. Sebagai teknologi yang baru, pembaharuan 

berkelanjutan terhadap data diperlukan, tetapi ini sering kali tidak sempurna. 

VE membantu untuk mengisolasi serta fokus pada teknologi dan standar baru 

dimana biaya tinggi dan nilai tidak efektif mungkin terjadi. 

Setiap alasan untuk nilai yang tidak efektif ini menyediakan sebuah 

kesempatan untuk memperbaiki keputusan yang dibuat pada sebuah area dimana 

upaya VE adalah tindakan yang tepat. 

2.5 Elemen – Elemen dalam Analisis VE 

Elemen – elemen ini digunakan untuk membantu dalam analisis VE. 

Elemen ini terdiri dari (Ustoyo, 2007) : 

1. Pemilihan komponen proyek untuk studi VE 

2. Pembiayaan untuk nilai 

3. Permodelan biaya 

4. Pendekatan Fungsional 

5. Teknik sistem Analisa fungsi (Functional Analysis System Technique – 

FAST) 

6. Rencana kerja VE 

7. Kreativitas 

8. Penentuan dan pembiayaan program VE 

9. Kedinamisan manusia, dan 

10. Pengaturan hubungan antara pemilik, perancang, dan konsultan VE. 
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Setiap elemen tersebut di atas harus digunakan dalam studi VE untuk 

sebuah proyek. 

2.6 Proses VE 

Menurut Husen (2011) Proses VE dilakukan dengan cara-cara: 

1. Identifikasikan masalah dengan mengumpulkan informasi dan data dari 

perencanaan yang telah ada. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapat 

dilakukan perumusan masalah. 

2. Rekayasa nilai mengkaji objek pada pekerjaan yang akan dianalisa dengan 

acuan fungsi tetap atau meningkat. Kemudian, dihitung biaya alternatif 

sebagai hasil kajian terhadap fungsi objeknya. 

3. Setelah medapatkan beberapa alternatif tersebut, maka dilakukan analisis 

terhadap versus fungsi untuk mendapatkan alternatif yang terbaik dari segi 

biaya, fungsi dan kinerja. 

4. Setelah alternatif terbaik didapat, hasil VE dikembangkan dan diverifikasi 

berdasarkan standar yang berlaku. 

5. Biaya VE ditetapkan berdasarkan tambahan pertimbangan teknis. 

6. Hasil VE didokumentasikan dan dijelaskan kepada pemilik proyek untuk 

mendapatkan persetujuan. 

2.7 Prosedur Pelaksanaan VE 

Ciri spesifik teknik VE adalah analisis yang dilakukan secara sistematis 

dari awal analisa sampai mendapatkan hasil akhir yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Sistematika tersebut terdiri dari tahap-tahap yang saling 

berhubungan. Tahap-tahap tersebut dikenal sebagai Rencana Kerja VE.  

Barrie dan Paulson (1984) memberikan daftar rencana kerja VE 

menurut beberapa pendapat, diantaranya : 

1. Menurut Suriana Chandra (2014) lima tahapan rencana kerja VE itu adalah 

sebagai berikut ini : 

a. Tahap Informasi 

b. Tahap Kreatif 

c. Tahap Analisis 

d. Tahap Pengembangan 

e. Tahap Presentasi 

2. Menurut L. D. Miles (1961) rencana kerja nilai dibagi menjadi tujuh tahap : 

a. Tahap Orientasi 

b. Tahap Informasi 

c. Tahap Kreatif 

d. Tahap Analisa 

e. Tahap Perencanaan Program 

f. Tahap Pelaksanaan Program 

g. Tahap Ihtisar dan Kesimpulan 

3. Menurut Dell, Isola (1972) rencana kerja VE dibagi menjadi empat tahap, 

yaitu : 

a. Tahap Informasi 

b. Tahap Kreatif 
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c. Tahap Analisa 

d. Tahap Rekomendasi 

4. Menurut Public Buildings Service of the General Service Administration 

(GSA-PBS) (1972), rencana kerja VE dibagi menjadi delapan tahap, yaitu : 

a. Tahap Orientasi 

b. Tahap Informasi 

c. Tahap Kreatif 

d. Tahap Analisa 

e. Tahap Pengembangan 

f. Tahap Penyajian 

g. Tahap Penerapan 

h. Tahap Tindak Lanjut 

2.7.1 Tahap Informasi 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam studi VE. Aktifitas VE pada tahap 

ini adalah: 

1. Memahami konsep desain asli 

2. Mengidentifikasi masalah dan kendala-kendala 

3. Mengkonfirmasi konsep proyek paling baru 

4. Mengunjungi lokasi 

5. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan proyek 

6. Mengkonfirmasi parameter kesuksesan 
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Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan informasi sebanyak 

mungkin berkaitan dengan proyek yang menjadi objek penelitian. Informasi 

umum yang diperoleh pada tahap ini antara lain adalah: 

1. Nama Proyek 

2. Lokasi Proyek 

3. Pemilik Proyek 

4. Nilai Proyek 

Hal-hal yang dapat dilakukan pada tahap informasi ini adalah dengan 

menggunakan cost breakdown structure dan analisa fungsi : 

1. Cost Breakdown Structure 

Cost Breakdown Structure atau lebih dikenal dengan (CBS) adalah rincian 

biaya dari berbagai komponen struktur termasuk semua pekerjaan yang 

dilakukan. CBS digunakan untuk membandingkan biaya-biaya yang terjadi 

pada suatu proyek dengan anggaran yang telah digunakan. Semua anggaran 

dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam aktivitas konstruksi sebuah 

proyek harus dipaparkan sehingga semua pihak dapat melihat secara 

gamblang. Sehingga dapat diidentifikasikan pengeluaran biaya mana yang 

paling signifikan (Kishk, 2016). 

2. Analisis dan Diagram Pareto 

Menurut Budi Kho (2016), Diagram Pareto adalah grafik batang yang 

menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. 

Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai 

yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik, ditunjukkan dengan batang grafik 
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tertinggi hingga grafik terendah. Dalam aplikasinya, Diagram Pareto  atau 

sering disebut juga dengan Pareto Chart ini sangat bermanfaat dalam 

menentukan dan mengidentifikasikan prioritas permasalahan yang akan 

diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah 

prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. 

Tabel 2.1 Breakdown Cost Pareto 

NO PEKERJAAN BIAYA % 

1 Pekerjaan Instalasi Listrik 1,122,500,000 25.00% 

2 Pekerjaan Penghawaan Buatan 1,278,000,000 28.46% 

3 Pekerjaan Plumbing 451,777,700 10.06% 

4 Pekerjaan Lift 540,000,000 12.03% 

5 Pekerjaan Pemadam Kebakaran 886,315,000 19.74% 

6 Pekerjaan Telepon 183,750,000 4.09% 

7 Pekerjaan CCTV 28,150,000 0.63% 

 TOTAL 4,490,492,700 100.00% 

          Sumber : Vicky Bertolini, Wisnumurti, Achfas Zacoeb. 2015 
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Gambar 2.1 Contoh Breakdown Cost Model dan Diagram Pareto (Sumber : Vicky 

Bertolini, Wisnumurti, Achfas Zacoeb. 2015) 
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2.7.2 Tahap Analisis Fungsi 

Dalam studi VE, tahap analisis fungsi merupakan tahap yang penting, 

karena tahap inilah yang membedakan VE dengan metode penghematan biaya 

lainnya. Pada tahap ini didefinisikan fungsi dari komponen-komponen proyek 

yang telah didefinisikan sebelumnya pada fase informasi. Tahap ini merupakan 

tahap untuk memperkirakan nilai kegunaan dari suatu subsitem dan diperkirakan 

biaya (cost) untuk subsitem tersebut. Dalam analisis fungsi ini, menggunakan 

FAST diagram. FAST adalah singkatan dari functional analysis system technique 

yang dikembangkan oleh Charles W. Bytheway of Sperry Rand Corporation dan 

diperkenalkan melalui makalah yang disajikan pada National Conference of the 

Society of American Value Engineering pada tahun 1965 di Boston (Suriana 

Chandra, 2014). 

FAST adalah suatu metode untuk menstimulasi pemikiran secara 

teroganisir tentang segala subjek dengan mengajukan pertanyaan yang 

memprovokasikan pemikiran secara analitikal. Semua pertanyaan diawali dengan 

kata-kata kunci seperti bagaimana (how?) dan mengapa? (why?). 

Biasanya hanya dua diagram yang diperlukan yaitu diagram yang 

menunjukkan konsep, program atau perencanaan yang ada, dan diagram yang 

menunjukkan usulan alternatif. Value analyst akan menemukan manfaat yang 

khusus dari penggunaan FAST dalam problem solving situations termasuk yang 

berikut ini (Suriana Chandra, 2014): 

1. Membantu dalam mengorganisir daftar fungsi-fungsi diagram akan mengatur 

pertanyaan-pertanyaan kata kerja dan kata benda dalam susunan yang benar. 
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2. Membantu dalam menentukan fungsi-fungsi yang tidak tampak dalam daftar 

fungsi-fungsi. 

3. Membantu dalam menentukan fungsi dasar dan lingkup dari studi. 

4. Menambah pengertian pada perencanaan dan penentuan masalah-masalah. 

5. Membantu dalam mengembangkan kreativitas untuk alternatif yang berlaku. 

6. Memperkuat penyajian visual kepada pengambil keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh FAST Diagram (Sumber : Vicky Bertolini, Wisnumurti, 

Achfas Zacoeb. 2015) 

2.7.3 Tahap Kreatif 

Tahap ini merupakan tahap pengembangan sebanyak mungkin alternatif 

yang biasa memenuhi fungsi-fungsi primer atau pokok. Sehingga pada tahap ini 

perlu dikembangkan ide-ide guna memperbanyak alternatif-alternatif yang akan 
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dipilih. Untuk membangkitkan ide-ide yang dapat meningkatkan nilai dapat 

digunakan brainstorming. Metode brainstorming pada metode ini merupakan 

salah satu tools/teknik yang digunakan pada tahap kreatifitas untuk menghasilkan 

ide berkaitan dengan cara lain untuk menjalankan fungsi-fungsi. Dalam tahap ini 

juga dilakukan analisa keuntungan dan kerugian sebagai bagian dari 

brainstroming. 

Barrie dan Paulson (1984) upaya berfikir kreatif setiap anggota dalam 

kelompok akan dirancang oleh pihak lain dalam kelompok tersebut. Pertanyaan 

yang diajukan oleh salah satu anggota akan membangkitkan gagasan anggota 

kelompok lainnya. Saat berlangsungnya rapat berlaku peraturan : (Barrie dan 

Paulson, 1984) 

1. Tidak diijinkannya kritik, sehingga penilaian disampaikan dengan evaluasi 

yang akan datang. 

2. Mendorong adanya ide-ide yang di luar kebiasaan atau tidak konvesional. 

3. Lebih banyak ide lebih baik 

Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam ide kreatif (Soeharto, 1995) : 

a. Apakah bagian tersebut benar-benar diperlukan? 

Dalam desain konstruksi ada pertanyaan mengenai detail kegunaan 

bagian-bagian konstruksi. Setelah dilakukan pemikiran ulang, bagian 

tersebut dapat ditinggalkan tanpa mengurangi fungsi konstruksi 

keseluruhan. 

b. Dapatkah digunakan material yang tidak terlalu mahal? 

Rina Mustifany, Penerapan Value Engineering Untuk Efisiensi Biaya pada Proyek Bangunan Gedung 
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Variety Restaurant Batu Batam) 
UIB Repository ©2019



21 

 

                   Universitas Internasional Batam 
 

c. Apakah sudah ditemukan proses atau cara baru yang lebih ekonomis 

untuk mengerjakan bagian-bagian konstruksi? 

Teknik pelaksanaan pekerjaan selalu mengalami kemajuan seiring 

perkembangan jaman. Mutunya semakin baik, dengan harga yang 

semakin ekonomis. 

d. Sudahkah diusahakan penyederhanaan? 

Pihak pemilik proyek dan perencana seringkali menginginkan 

terwujudnya suatu konstruksi yang prima dan ideal, yang berakibat pada 

desain yang terlalu kompleks, tetapi masih memungkinkan diadakannya 

penyederhanaan agar dapat lebih memudahkan agar dapat lebih 

memudahkan pengerjaan dan pemeliharaan konstruksi. 

2.7.4 Tahap Pengembangan 

Selama fase pengembangan dari studi VE, setiap ide yang didesain 

diperluas dalam solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan ini terdiri dari 

desain yang direkomendasikan, modal, dan sebuah deskripsi yang mengevaluasi 

keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diajukan. Alternatif terbaik ini 

perlu didukung sebanyak mungkin alasan-alasan dengan segala pertimbangan di 

lapangan untuk menguatkan pemilihan solusi alternatif tersebut. Kemudian ide 

yang dipilih ditulis dengan jelas sehingga owner atau stakeholder lainnya dapat 

memahami maksud dari alternatif dan dapat memahami keuntungan dari ide yang 

dipilih, dan juga dapat mengidentifikasi faktor negatif dari alternatif tersebut. 

Proposal ini biasanya terdiri dari teks, diagram, sketsa, perhitungan struktur, 
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perbandingan biaya, risiko pekerjaan, dan informasi lain yang diperlukan 

(Chandra, 2014). 

Dalam analisa biaya, sebelum itu akan dihitung struktur dari solusi 

alternatif yang dipillih. Dalam skripsi ini akan dipilih dua pekerjaan dari hasil 

seleksi yang dilakukan yaitu pekerjaan sub-struktur (pekerjaan pondasi tiang 

pancang) dan pekerjaan infrastruktur (pekerjaan perkerasan halaman dengan 

aspal). Berikut adalah penjelasan mengenai struktur yang dipilih : 

1. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan 

mentransfer (menyalurkan) beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang 

terletak pada kedalaman tertentu. Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing 

yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Sebelum melakukan 

perencanaan pondasi, harus melakukan pemeriksaan tanah (soil) agar dapat 

diketahui tingkat dari perkerasan tanah dan besar daya dukung tanah. Sehingga 

kita dapat menentukan jenis pondasi yang akan digunakan dan juga kedalaman 

dari pondasi (Yusti, 2014).  

Pile cap adalah salah satu bagian dari struktur yang memiliki peranan 

penting. Karena pile cap berperan sebagai pendistribusi beban struktur ke tiang 

pancang dan kemudian diteruskan ke tanah. Pile cap digunakan pula sebagai 

pondasi untuk mengikat tiang pancang yang sudah terpasang dengan struktur yang 

berada diatasnya (Fahriani, 2014). 

Daya dukung tanah dapat dihitung berdasarkan persamaan analitis atau 

persamaan empiris. Dalam hal kurangnya data-data index atau physical properties 
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dan mechanical properties dari pemeriksaan laboratorium untuk seluruh 

kedalaman penyelidikan, apabila diperlukan nilai karakteristik tanah dapat 

diperkirakan dengan pendekatan konversi dari nilai-nilai kepadatan atau 

konsistensi dan klasifikasi jenis tanahnya. 

Persamaan Daya Dukung Tiang Berdasarkan SPT: 

Qall =  +    --------------------- (1) 

Dimana :  

Qall = Daya dukung yang diijinkan (ton) 

N = Nilai SPT (N) diujung tiang pancang 

N‟ = Nilai rata-rata N sepanjang tiang pancang 

Ap = Luas ujung tiang pancang (m²) 

L = Luas selimut tiang pancang (m²) 

Fb = Faktor Keamanan 3 

Fs = Faktor Keamanan 5 

2. Perkerasan Halaman dengan Aspal 

Perkerasan aspal disebut perkerasan lentur (flexible pavement), merupakan 

campuran agregat batu pecah, pasir, material pengisi, dan aspal, yang 

dihamparkan dan dipadatkan. Perkerasan lentur dirancang untuk melendut dan 

kembali ke posisi semula bersama-sama dengan tanah dasar. Konsep dasar dalam 

perencanaan ini adalah menghamparkan lapisan-lapisan permukaan dan lapis 

pondasi beserta lapisan-lapisan antaranya, sedemikian hingga regangan pada tanah 

dasar dapat dikendalikan guna mencegah terjadinya defleksi permanen 

(Hardiyatmo, 2015). 
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Perkerasan lentur terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapis permukaan, lapis 

pondasi, dan lapis pondasi bawah. Lapisan permukaan biasanya dibagi menjadi 

lapis aus dan lapis pengikat yang diletakkan secara terpisah.  

Untuk menghitung keseluruhan biaya perkerasan halaman dengan aspal 

adalah dengan mengetahui luas tanah halaman yang akan dilakukan perkerasan 

lalu dihitung untuk biaya keseluruhan jalan dengan aspal. 

 Luas Tanah =  --------------------- (2) 

2.7.5 Tahap Presentasi dan Usulan 

Barrie dan Paulson (1984) menjelaskan bahwa pada tahap usulan dapat 

dilakukan hal-hal ini, yaitu : 

1. Mempersiapkan pertimbangan ulang mengenai alternatif yang diusulkan 

untuk menjamin bahwa alternatif tersebut merupakan nilai yang paling tinggi 

dengan penghematan yang memuaskan. 

2. Membuat usulan yang baik yaitu usulan yang disampaikan dengan metode 

yang baik, jelas, ringkas dan mudah dimengerti. 

Tahap ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengkajian dan 

mendapatkan keyakinan atas kelayakan dilakukannya VE dari pemilik proyek. 

Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Memberikan uraian secara lisan, 

2. Menyiapkan rangkuman eksekutif sebagai penunjang. 
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