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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Proyek pembangunan di Batam terus meningkat seiring berkembangnya 

Kota Batam. Proyek pembangunan di Batam terdiri dari pembangunan 

perumahan, ruko, maupun gedung bertingkat. Dalam membangun proyek tersebut 

diperlukan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menurut Ibrahim (2001) Rencana 

Anggaran Biaya adalah perhitungan mengenai anggaran yang diperlukan untuk 

biaya material, upah tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang masih diperlukan 

dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan. RAB disusun seefisien mungkin 

karena RAB dijadikan pedoman dalam melaksanakan konstruksi. Beberapa aspek 

yang memperngaruhi nilai RAB yaitu kualitas bahan atau material, jumlah tenaga 

kerja, waktu pengerjaan dan cara pengerjaan. 

Analisa nilai RAB dilakukan untuk meminimalisir biaya dari suatu proyek, 

tanpa harus mengurangi kualitas dari proyek tersebut. Dari analisa yang dilakukan 

muncul beberapa alternatif untuk mengurangi biaya pembangunan. Alternatif 

tersebut dapat dilakukan dengan mencari usaha-usaha yang tidak diperlukan atau 

dapat dihilangkan dan memodifikasi bahan atau material. Dengan kemajuan 

teknologi, bahan dan material dapat diproduksi dengan jenis yang memiliki 

fungsi, kualitas dan mutu yang sama, namun ada perbedaan harga yang 

disebabkan perbedaan merek atau lisensi.  

Salah satu cara untuk melakukan analisa RAB adalah dengan metode 

dengan value engineering (VE). Menurut Chandra (1987) Value Engineering 

(rekayasa nilai) adalah usaha yang dilakukan secara terorganisir untuk 
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menganalisis permasalahan yang ada untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang 

diinginkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Value Engineering merupakan 

suatu metode untuk melakukan evaluasi dan analisa teknik dan nilai dari suatu 

proyek dengan melibatkan pemilik, perencana, dan para ahli yang berpengalaman 

dengan tujuan mendapatkan mutu dan biaya serendah-rendahnya (Domonarto, 

1999). Husen (2011) mendeskripsikan Value Engineering sebagai usaha yang 

dilakukan secara kreatif untuk mencapai tujuan dengan mengoptimalkan biaya 

dan kinerja. 

Rekayasa Nilai (Value Engineering) digunakan untuk mencari suatu 

alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang 

lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan 

fungsional dan mutu pekerjaan. Analisa Value Engineering memiliki kelebihan, 

yaitu adanya upaya dengan pendekatan yang terorganisir dalam menganalisa nilai 

dari pokok permasalahan terhadap fungsi atau kegunaannya namun tetap menjaga 

penampilan, kualitas dari suatu proyek. Oleh karena itu, Value Engineering adalah 

alternatif pilihan atau cara yang tepat dalam melakukan penghematan anggaran. 

Royal bay adalah perumahan dengan konsep “Weekend is Everyday” 

menciptakan susasana nyaman yang didukung dengan adanya fasilitas yang 

lengkap. Luas tanah Royal Bay adalah sebesar 10 ha. Royal Bay didesain dengan 

rumah bertingkat dua lantai dengan tampilan eksterior kontemporer yang belum 

ada di Batam. Tingginya biaya pembangunan Perumahan Royal Bay 

menyebabkan semakin mahal harga jual perumahan tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun.   
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Pada pembangunannya, Royal Bay menggunakan bata merah untuk dinding. 

Namun, hanya sedikit supplier yang memproduksi bata merah sehingga harga 

menjadi mahal. Kondisi cuaca yang berubah juga menyebabkan tertundanya 

proses produksi bata merah. Begitu juga halnya dengan atap, Royal Bay 

menggunakan atap dengan  material genteng beton. Genteng yang merupakan 

fungsi sekunder memiliki biaya konstruksi yang tinggi sehingga dilakukan 

rekayasa nilai untuk mengurangi anggaran pada pekerjaan atap tersebut. Tiang 

pancang sebagai pondasi struktur bawah memiliki biaya yang tinggi sehingga 

dilakukan analisa rekayasa nilai untuk mencari alternatif pengganti pada pekerjaan 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka value engineering cocok diterapkan pada 

proyek Royal Bay, terutama pada dinding dan atap. Value engineering ini 

dilakukan agar dapat meminimalisir RAB di Royal Bay, dengan tetap menjaga 

fungsi dan kualitasnya.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja alternatif yang dibutuhkan untuk mengganti desain awal pada 

pekerjaan atap, dinding dan struktur bawah? 

2. Berapa perbedaan biaya total rencana setelah dilakukan rekayasa nilai? 

3. Berapa penghematan biaya yang diperoleh setelah menerapkan rekayasa 

nilai? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menemukan alternatif terbaik dalam menganti desain awal pada pekerjaan 

atap, dinding dan struktur bawah 

2. Mengetahui dan mengevaluasi perbedaan biaya total rencana dan setelah 

melakukan analisa rekayasa nilai. 

3. Menganalisis penghematan biaya yang diperoleh dari menerapkan rekayasa 

nilai. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisa rekayasa nilai pada proyek pembangunan perumahan Royal Bay tipe 

145 standar. 

2. Rekayasa nilai dilakukan pada bagian dinding, atap, dan struktur bawah 

pada perumahan Royal Bay. Untuk dinding, analisa dilakukan karena 

perubahan kondisi cuaca yang menyebabkan sulitnya mendapatkan material 

bata merah bakar lokal. Untuk atap, analisa dilakukan karena material 

genteng sebagai fungsi sekunder memiliki biaya yang tinggi. Untuk tiang 

pancang, analisa dilakukan untuk mencari alternatif pengganti desain awal 

karena desain awal yang memilki biaya yang tinggi. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisa rekayasa nilai pada pekerjaan dinding, atap, dan struktur 

bawah guna mencari alternatif pengganti dengan mutu yang sama dan biaya 

lebih rendah. 
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3. Anggaran biaya dan harga satuan diambil sesuai dengan data yang ada pada 

rencana anggaran biaya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

dalam menerapkan dan menganalisa rekayasa nilai pada suatu proyek 

pembangunan untuk mendapatkan alternatif material yang memungkinkan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya, khususnya dalam menerapkan dan menganalisa rekayasa nilai 

pada suatu proyek pembangunan 

3. Bagi Masyarakat 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menganalisa 

rekayasa nilai pada suatu proyek. 

4. Bagi Pemilik Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif-alternatif yang dapat 

mengefensienkan biaya pembangunan proyek tanpa mengurangi mutu dan 

kualitas produk atau proyek. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibahas dalam sebuat laporan dan diuraikan kedalam 

bab-bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar atau 

referensi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang rancangan penelitian, metode 

yang dipakai dalam analisa, standar perencanaan, dan analisa data 

yang diperoleh. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisa penerapan rekayasa 

nilai bagian atap dan dinding pada proyek perumahan Royal Bay. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran yang dapat diterapkan untuk 

perencanaan kedepannya. 
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