
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka setiap tahun terjadi

perluasan permukiman sebagai salah satu tempat tinggal. Tempat tinggal

merupakan salah satu kebutuhan primer yang seharusnya dimiliki oleh setiap

individu. Oleh sebab itu,  untuk memiliki tempat tinggal atau perumahan maka

perlu dilakukan pencarian lokasi yang layak dalam pendirian bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan

kawasan pemukiman, di jelaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman

adalah satu kesatuan yang perlu diperhatikan bagi setiap individu, dan melakukan

perbaikan terhadap perumahan yang tidak memungkinkan untuk ditempati lagi.

Serta perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan agar rumah tersebut bisa

difungsikan lagi secara baik dan berkelanjutan.

Dalam proses pekerjaan bangunan, hal yang perlu diperhatikan adalah biaya

yang dikeluarkan selama pekerjaan itu berlangsung. Sehingga sebelum

pelaksanaan, perlu dilakukan perencaanaan dengan penyusunan secara optimal

dan efesien. Tujuannya adalah untuk menciptakan biaya serendah-rendahnya.

Untuk mengoptimalkan biaya dalam proses pembangunan maka ditemukan

sebuah metode Rekayasa Nilai (Value Engineering). Pada awalnya metode ini

diterapkan dalam instansi pemerintahan. Akan tetapi, seiring dengan

berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pada tahun 1965 metode ini mulai

diterapkan dalam kontruksi bangunan.

Rekayasa Nilai (Value Engineering) merupakan suatu penerapan dari

sejumlah teknik untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi suatu benda atau jasa

dengan memberi nilai terhadap masing-masing fungsi yang ada serta

mengembangkan sejumlah alternatif yang memungkinkan tercapainya fungsi

tersebut dengan biaya total paling ekonomis. Rekayasa Nilai bermaksud membuat

sesuatu yang optimal bagi sejumlah uang yang dikeluarkan dengan memakai

teknik yang sistematis untuk menganalisis dan mengendalikan total biaya.

Rekayasa Nilai akan membantu membedakan dan memisahkan antara sesuatu
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yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, kemudian dikembangkan alternatif

yang memenuhi  keperluan dan meninggalkan  sesuatu yang tidak perlu dengan

biaya yang terendah (Soeharto : 2001).

P.T Tito Rumpun Sehati adalah perusahaan yang bergerak dibidang

pembangunan perumahan yang beralamat di Jl. Lintas Bangkinang-Pekanbaru

KM 1. Salah satu perumahan yang mereka kerjakan adalah perumahan Zavira

Regency. Untuk mengetahaui jumlah penjualan perumahan Zavira Regency pada

P.T Tito Rumpun Sehati, maka penulis melakukan wawancara kepada pihak

manajemen perusahaan mengenai data penjualan sampai April 2014. Adapun data

penjualan perumahan Zavira Regency adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penjulan Perumahan Zavira Regency P.T Tito Rumpun Sehati
Sampai April 2014

No
Type
Rumah

Jumlah
Rumah yang
Ditawarkan

Jumlah
Penjualan

Persentase
(%)

Harga
Penjualan

1 Type 38 5  Unit 2 Unit 40 148.000.000/Unit
2 Type 45 56 Unit 34 Unit 60,71 198.000.00/Unit
3 Type 60 16 Unit 4 Unit 25 322.000.000/Unit

Total 80 Unit 40 Unit

Sesuai dengan data penjualan tersebut, maka dapat dilihat bahwa rumah type

60 mengalami keterlambatan dalam proses penjualan. salah satu penyebabnya

adalah persaingan bisnis dengan competitor yang mempengaruhi penjualan dan

produktitifitas pendapatan P.T Tito Rumpun Sehati. Dari awal Januari 2013

sampai April 2014 perusahaan hanya dapat menjual sebanyak 4 Unit dari 16 Unit

yang ingin dikerjakan. Dari permasalahan diatas maka penulis

mengidentifikasikan secara umum bahwa perumahan Zavira Regency type 60

dalam keadaan bermasalah. Untuk menindak lanjuti permasalahan ini penulis

melakukan wawancara terhadap pihak manajemen perusahaan lain,  yang sama-

sama bergerak dalam pekerjaan pembangunan perumahan. Hal ini dilakukan

dengan tujuan unuk membandingkan perbedaan harga penjualan antara

perumahan Zavira Regency dengan competitornya. Adapun data hasil wawancara

yang dilakukan mengenai harga penjualan perumahan adalah sebagai seberikut :
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Tabel 1.2    Perbandingan Harga Jual Perumahan Zavira Regency Dengan
Perumahan lain

No Nama Perumahan Type Rumah Harga

1 ZAVIRA REGENCY

38 148.000.000,-
45 158.000.000,-
60 322.000.000,-

2 NAUREN GRAHA PERMAI

38 165.000.000,-
45 250.000.000,-
60 300.000.000,-

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa harga penjualan Rumah Zavira Regency

type 38 dan type 45 lebih murah dibandingkan dengan perumahan Nauren Graha

Permai. Namun, yang menjadi permasalahan adalah penjualan perumahan Zavira

Regency type 60, karena harga yang tawarkan oleh P.T Tito Rumpun Sehati lebih

tinggi dibanding dengan peusahaan lainnya.

Untuk mengidentifikasikan permasalahan lanjut dalam pengerjaan

perumahan Zavira regency dengan menggunakan  metode Rekayasa Nilai maka

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Perbandingan Kondisi Perumahan

No Nama Perumahan
Desain
Rumah

Luas
Tanah Fasilitas

1 Zavira Regency
Semi

Minimalis
Type

60/130

Memiliki 3 kamar Tidur,2
kamar mandi, 1 dapur,
Ruang keluarga, Ruang
tamu

2 Nauren Graha
Permai

Semi
Minimalis

Type
60/140

Memiliki 3 kamar tidur, 2
Kamar Mandi, 1 dapur,
Ruang keluarga, Ruang
tamu

Dari fasilitas rumah antara perumahan Zavira Regency dan Nauren Graha

Permai memiliki kesamaan, untuk itu yang jadi permasalahan adalah penggunaan

material ditempat kerja, material banyak yang tidak terorganisir secara baik oleh

pihak pengawas proyek promuhan Zavira Regincy. Maka perlu dilakukan

penelitian dengan menggunakan rekayasa nilai dengan melihat dan
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memaxsimalkan pengguanaan material seefisien mungkin atau meninggalkan

seusuatu yang tidak dibutuhkan dan mengutamakan yang paling dibutuhkan.

Tujuannya untuk mengurangi biaya material dalam pengerjaan perumahaan

Zavira Regency.

Dari pernyataan diatas penulis mengidentifikasikan bahwa salah satu

masalah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penjualan perumahan Zavira

Regency. Dari masalah-masalah tersebut, penulis ingin menerapkan suatu metode

dalam pekerjaan perumahan Zavira Regency, khususnya type 60. Dimana, metode

ini akan menganalisis kembali mengenai penggunaan material dalam Rincian

Anggaran Biaya (RAB). Sehingga akan ditemukan material biaya terendah sesuai

dengan ide-ide yang diberikan, begitu juga penggunaan biaya dalam metode ini

akan memberikan biaya yang lebih ekonomis atau biaya yang lebih rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dengan mencoba menerapkan

metode Rekayasa Nilai, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana mengetahui perbedaan harga penjualan perumahan Zavira Regency

dengan membandingkan alternatif-alternatif dalam penggunaan material yang

diusulkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan penggunaan

biaya material dalam pekerjaan pembangunan perumahan Zavira Regency dengan

membandingkan alternatif-alternatif material yang diusulkan untuk menurunkan

harga penjualan setelah dilakukan Rekayasa Nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama

dibangku perkuliahan secara langsung dilapangan, khususnya

dibagian manajemen proyek.
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b. Penulis dapat memberi informasi tentang penerapan Rekayasa Nilai

(Value Engineering) kepada pihak perusahaan.

1. Bagi Universitas

Sebagai perbendaharaan perpustakaan dan diharapkan dapat bermanfaat

bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan permasalahan

serupa, serta untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang

3. Bagi Perusahaan

Pemilik investasi modal dapat mempertimbangkan kembali tentang

alternatif-alternatif bahan atau material yang diajukan penulis untuk

diterapkan dalam pembangunan perumahan Zavira Regency type 60

agar biaya yang dikeluarkan investor lebih kecil dibanding dengan

modal sebelumnya.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penyusunan laporan penelitian ini ruang lingkup dan batasan

masalahnya adalah :

1. Data penjulan diambil bulan April 2014

2. Rumah yang jadi patokan penelitian adalah rumah type 60

3. Biaya material dimbil dari harga supplier di tahun 2014

1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitan dalam laporan ini dapat dilahat pada tabel 1.3 sebagai

berikut :

Tabel 1.3 Posisi Penelitian

No Nama Judul Penelitian Objek
Penelitian

Metode Yang
Digunakan Tahun

1 Dyah Retno

Penerapan Studi
Rekaysa Nilai Pada
Perencanaan Struktur
Atap

Gedung Serba
Guna

Universitas
Muhammadiah

Malang

Metode rekayasa Nilai
dengan  menggunakan
Analiytical Hierarcchy

processa (AHP)

2002

2
Mandiyo

Priyo

Aplikasi Value
Engineering Pada
Proyek Konstruksi

Pembangunan
Gedung BPKP

Yogyakarta
Metode Rekayasa Nilai 2010
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian ( Lanjutan)

No Nama Judul Penelitian Objek
Penelitian

Metode Yang
Digunakan

Tahun

3
Ronal
Haryo
Santso

Rekayasa Nilai Dan
Analisis Daur Hidup
Pada Model Alat
Potong Kuku Dengan
Limbah Kayu

C.V Piranti
Works

Metode Rekayasa Nilai
dengan menggunakan

anaisis Cycle
Assessment (LCA)

2012

4
Syarif
Muda

Hasibuan

Analisis Penerapan
Rekayasa Nilai dalam
pembangunan Proyek
perumahan

P.T Tito
Rumpun Sehati

Metode Rekayasa
Nilai dengana

menggunakan Teknik
analisis Hukum Pareto

dan FAST

2014

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian kerja praktek ini adalah

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan,

manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan

BAB II Landasan Teori

Landasan teori mencakup semua teori-teori dasar serta prinsip yang

digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini dan berkaitan

erat dengan kegiatan penelitian ini, yaitu tentang rekayasa nilai dalam

sebuah prouk atu proyek bangunan. Sehingga dengan adanya teori-teori

pendukung maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

BAB III Metodologi Penelitian

Metodologi berisi tentang urutan atau rangkaian kegiatan dalam

penyusunan laporan penelitian untuk mempermudah pembaca dalam

memahami isi laporan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang studi

pendahuluan, masalah yang ingin diteliti, penetapan tujuan, data-data

yang digunakan, dan pengolahan data, melakukan analalisis serta

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
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BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam bab ini berisi tentang data, baik data primer maupun data

skunder  dan dan berisi tentang pengolahan data dengan  metode

Rekayasa Nilai.

BAB V Analisa

Bab ini menjelasakan tentang analisa penulis dalam penelitian ini

sebagai titik acuan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan

dengan penerapan Rekayasa Nilai (Value Engineering) pada P.T Tito

Rumpun Sehati perumahan Zavira Regency.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang hasil akhir yang disimpulkan untuk

menjawab tujuan penelitian pada tahap sebelumnya dan juga memuat

tentang saran yang diberikan bagi pihak perusahaan maupun pihak

umum lainnya yang besangkutan dengan penelitian ini.


