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2.1 Pengertian Rumah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan

pemukiman ayat 1 menjelaskan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta

peran masyarakat (Teguh Prastowo : 2012).

Menurut John F.C Turner mengartikan rumah adalah bagian yang utuh

dari pemukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan

suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi

penghuninya dalam suatu kurun waktu. Yang terpenting rumah adalah dampak

terhadap penghuni, bukan wujud atau standar fisiknya. Selanjutnya diartikan

bahwa interaksi antar rumah dan penghuni adalah apa yang diberikan rumah

kepada penghuni serta apa yang dilakukan penghuni terhadap rumah. Sedangkan

menurut siswono yudohusodo rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain berfungsi

sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari

gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal

pengembangan kehidupan.

2.2 Fungsi Rumah

Menurut Turner terdapat tiga fungsi yang terkandung dari rumah

1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga yang diwujudkan dalam

kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kebutuhan

tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal

atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim

setempat
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2. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang

dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi

pengembangan keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat

rumah itu didirikan. Kebutuhan dalam akses ini  diterjamahkan dalam

pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ketempat kerja guna

mendapatkan sumber penghasilan.

3. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan

keluarga dimasa yang akan datang setelah mendapatkan rumah, jaminan

keamanan lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan

keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan.

2.3 Sistem Manajemen Proyek

Manajemen merupakan proses terpadu dimana individu-individu sebagai

bagian dari organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan,

mengendalikan, dan menjalankan program-program yang kesemuannya diarahkan

pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung menerus seiring dengan

berjalannya waktu. Supaya proses manajemen dapat berlangsung diperlukan

sistem serta struktur organisasi yang memadai dengan program yang beroreantasi

pada tercapainya sasaran. Organisasi berfungsi sebagai wahana untuk

menuangkan konsep atau karya-karya manejerial dari individu-individu yang

terlibat dalam mengemban tanggung jawab manajemen. Manajemen dapat

dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa tanggung jawab fungsional yang

berhubungan erat satu sama lain dan secara keseluruhan membentuk jaringan

kerja yang teratur serta sistematis. Jaringan kerja tersebut jangan sekali-kali

ditafsirkan hanya sebagai gabungan satuan-satuan atau tahapan kegiatan terpisah,

tetapi keseluruhannya merupakan suatu set atau kesatuan intraksi kegiatan-

kegiatan. Untuk tujuan analisis ataupun menguraikannya, tentunya dapat saja

dicuplik fungsi tersebut dari set, tetapi harus dengan selalu mengingat bahwa

sesuatu pada fungsi tertentu mempunyai hubungan dan berdmpak terhadap satu

atau lebih fungsi lainnya (Dipohusodo : 2004).
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Pada umumnya yang ditetapkan sebagai fungsi-fungsi pokok dalam

manajemen adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan.

Sedangkan fungsi-fungsi manejerial penting lainnya yaitu memimpin,

mengarahkan, mengaktifkan, memberi contoh, membangun motivasi,

mengkoordinasikan, dan yang tidak kalah penting adalah pengambilan

keputusan. Penekanan kepada mana yang lebih penting dari fungsi-fungsi tersebut

amat tergantung pada permasalahan spesifik yang dihadapi oleh para manajer

dalam mengemban tugas-tugasnya. Akan tetapi bagaimanapun bentuk

permasalahan yang dihadapi, konsep manajemen sebagai suatu set keseluruhan

tanggung jawab fungsional yang ditunjukkan melalui kinerja para manajer akan

lebih menonjol dan bersifat kekal. Sebagaiman layaknya suatu proses, apabila

kedalamnya diberikan masukan-masukan secukupnya diharapkan manajemen

dapat menghasilakan keluaran-keluaran.

Dari kesemua uraian diatas dapat dipakai sebagai penyederhanaan

pemahaman bahwa manajemen merupakan sebagai proses penggunaan sumber

daya secara sangkil dan mangkus untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan demikian seorang manajer dari jenjang manapun, macam

bidang usaha apapun, dari perusahaan kecil maupun besar tugas utamanya adalah

mengelola bagian organisasi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan

sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan

menggunakan sedikit  mungkin masukan sumber daya, dari yang berbentuk

modal, material, usaha, waktau, sampai yang berwujud ketidakpuasan manusiawi

atas keadaan yang ada ataupun membawakan tugasnya untuk mencapai tujuan

Organisasi semaksimal mungkin berdasarkan pada sumber daya yang tersedia.

Bagian proses manajemen dapat dilihat dalam gambar dibawah ini

(Dipohusodo : 2004)

Gambar 2.1  Bagan Proses Manajemen
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2.4 Siklus Manajemen

Semua kegiatan proyek merupakan suatu siklus mekanisme manajemen

yang didasarkan atas tiga tahapan. Yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Siklus mekanisme manajemen tersebut merupakan proses terus menerus selama

proyek berjalan. Oleh karenanya pelaksanaan proyek berlangsung dalam suatu

tata hubungan kompleks yang selalu berubah-ubah.  Rencana semula harus selalu

disesuaikan dengan keadaan atau kondisi mutahir dengan memanfaatkan umpan

balik dari hasil evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan yang tergantung pada upaya

dan tindakan yang terkoorinasi dari berbagai satuan organisasi dan jabatan

diberbagai jenjang manajemen.

2.5 Perangkat Manajemen

Dalam rangka upaya membentuk suatu sistem manajemen proyek yang

lengkap serta kokoh, untuk pelaksanaan pada masing-masing tahapan siklus

mekanisme tersebut memerlukan alat-alat manajemen yang terdiri dari :

1. Analisis masalah

Perencanaan proyek dimulai dari masalah-masalah pokok program

pembangunan. menyusun strategi yang lebih luas. Dan kemudian

memilih proyek-proyek yang akan dapat mencapai tujuan-tujuan

program yang lebih luas. Untuk mendukung maksud tersebut,

merencanakan proyek-proyek yang merupakan bagian dari kerangka

strategi program, diperlukan cara-cara analisis yang sistematis,

sederhana, mudah dikomunikasikan, dan didasarkan pada suatu

kerangaka pemikiran logis.

2. Kerangka logis

Suatu proyek pembangunan pada hakekatnya merupakan proses untuk

merubah suatu keadaan dan dipilih dari sejumlah proyek pilihan yang

mewakili kemungkinan terbaik untuk mencapai hasil-hasil yang

diharapkan sesuai dengan tujuan program. Agar dapat melaksanakan

analisis  diperlukan suatu pedoman kerangka proses berpikir secara

sistematis dan logis untuk digunakan sebagai alat perencanaan,
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pengorganisasian, dan komunikasi, yang akan sangat membantu dalam

merancang dan menetapkan proyek terpilih. Kerangka logis merupakan

penjelasan urut dan nalar dalam proses perencanaan proyek-proek yang

berhasil terutama dipandang dari aspek pendanaan. Dengan demikian

krangka logis merupakan seperangkat pengertian yang saling berkaitan

yang mampu menjelaskan secara logis tentang :

a. Mengapa suatu proyek harus dilaksanakan

b. Bagaimana suatu proyek akan dilaksanakan

c. Faktor-faktor luar apa saja yang mengakibatkan ketidakpastian

keberhasilan proyek

d. Bagaimana wujud proyek bila selesai

e. Bagaimana menetapkan ukuran keberhasilan proyek yang sudah

selesai

3. Analisis anggaran keuangan

Anggaran keuangan disusun secara realistis, bertahap waktu, dengan

beroriantasi pada keluaran-keluaran atau kegiatan-kegiatan proyek.

Analisis anggaran keuangan bukan hanya dibuat berdasarkan daftar

rencana kegiatan dan pada saat perencanaan proyek saja, akan tetapi

dengan ditunjang oleh suatu sistem akuntansi yang benar dan baik harus

dapat disiapkan disetiap saat selama proyek berjalan. Analisis anggaran

keuangan berguna untuk membagikan sumber daya yang terbatas guna

hasil keseluruhan yang optimal, menganalisa perbandingan antara

pembiayaan dan manfaat yang diperoleh, dan menyusun anggaran

belanja yang realistis.

4. Rincian tanggung jawab

Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan proyek adalah

adanya peranan dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap aparat, yang

disetujui bersama oleh sesama pelaku-pelakunya. Suatu organisasi

dengan melibatkan  banyak unsur apabila  tanpa dilandasi dengan

kesepakatan yang jelas, cenderung akan mengundang masalah-masalah

koordinasi yang dapat mengakibatkan kekacauan, kelambatan, bahkan
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pembengkakan biaya. Untuk itu, organisasi memerlukan bagan

rangkaian tanggung jawab yang merupakan salah satu perangkat sistem

manajemen proyek  dengan kegunaannya sebagai berikut :

a. Dapat membantu tercapainya kesepakatan mengenai peran dan

tanggung jawab masing-masing indiviu atau suatu organisasi yang

terlibat dalam pelaksanaan proyek

b. Untuk menyederhanakan pelaksanaan koordinasi proyek dan

sebagai saran untuk media komunikasi antara masing-masing

penanggung jawab

c. Memperlihatkan hubungan tugas dan jabatan secara jelas, sehingga

membantu memastikan bahwa semua tugas dan seluruh personil

yang diperlukan untuk pelaksanaannya telah tersusun

5. Jadwal pelaksanaan proyek

Jadwal pelaksanaan proyek berguna untuk menentukan waktu dan

urutan kegiatan-kegiatan proyek, dan dibuat berdasarkan daftar

perincian kegiatan. Perangkat manajemen yang berupa jadwal ini

menunjukkan kapan suatu kegiatan harus dimulai dan diselesaikan,

serta memberikan landasan dalam penyusunan sistem monitoring dan

pelaporan secara terus menerus. Terdapat bermacam-macam cara

penjadwalan proyek yang dikenal, tetapi paling tidak ada dua macam

yang sering dipakai yaitu jaringan kerja dan bagan balok.

6. Sistem monitoring dan pelaporan

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap proyek

dibutuhkan suatu media atau alat yang mampu merangkum informasi-

informasi yang harus secara aktif diketahui, diikuti, dan diamati selama

pelaksanaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem monitoring dan

pelaporan yang biasanya memakai media formulir-formulir isian dalam

pelaksanaannya. Formulir-formulir yang dimaksud tersebut selain

berfungsi sebagai media komunikasi juga bermanfaat untuk

memastikan bahwa keterangan tentang kemajuan proyek, masalah-

masalahnya, peluang-peluangnya telah dihimpun, dianalisa, dan
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dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk pengambilan

keputusan dan tindakan.

7. Sistem evaluasi

Sistem evaluasi yang diterapkan ditujukan untuk penyempurnaan

pelaksanaan proyek, sehingga lebih berorientasi kedepan, yaitu upaya

peningkatan kesempatan demi untuk keberhasilan proyek. Sistem

evaluasi diterapkan  dengan tujuan untuk dapat memeriksa kemajuan

dan kemampuan proyek dalam mengatasi  seganap permasalahan yang

dihadapi pada setiap saat, serta perlu tidaknya melakukan penyesuian-

penyesuaian dalam pelaksanaannya. Evalusi dilakukan secara berkala

selama masa pelaksanan proyek untuk kepentingan perbaikan atau perlu

tidaknya perencanaan ulang. Sedangkan apabila ditujukan untuk

peningkatan produktivitas proyek-proyek serupa, dilakukan pada saat

setelah selesainya proyek.

8. Konsep pendekatan tim

Pendekatan tim merupakan upaya membangkitkan semangat untuk

menggalang persatuan dalam bekerja sama, memadukan tindakan,

meningkatkan komunikasi, mengurangi masalah dan mendorong keikut

sertaan mereka yang keterlibatannya  diperlukan demi keberhasilan

proyek. Mengingat kondisi organisasi proyek sangat kompleks,

pendekatan tim sangat menentukan dalam upaya menumbuhkan

keserasian hubungan kerja yang mangkus diantara para pelaksana, yang

biasanya terdiri dari individu-individu berasal dari berbagai satuan

organisasi. Tingakat pengertian dan kesadaran akan pentingnya

penerapan konsep pendekatan tim akan sangat menentukan dalam

keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan proyek, terutama pada

pejabat kunci. Para pejabat kunci yang terdiri dari pimpinan proyek,

bendaharawan, pejabat perencana program, penanggung jawab mata

anggaran, struktural dari instansi teknis harus disertidakan kedalam tim

yang dimaksud.
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2.6 Rekayasa Nilai

2.6.1 Definisi Rekayasa Nilai

Rekayasa nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan

mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi

fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan

harga yang terendah atau paling ekonomis. Laurens D. Miles, 1972. Menjelaskan

rekayasa nilai adalah suatu pendekatan yang bersifatk efektif dan sistematis

dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak

diperlukan. Sedangkan Edward D. Heller, 1971. Mengemukakan rekayasa nilai

merupakan suatu penerapan sistematis 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

minimum (Retno Dyah : 2002). Menurut bukunya (Imam Soeharta : 2001) dalam

bukunya manajemen proyek yang dikutif dari Socety of American Value rekayasa

nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan mengaplikasikan suatu

teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi produk atau jasa

yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga terendah atau

paling ekonomis.

2.6.2 Tahapan Dalam Rekayasa Nilai

Menurut (Retno Dyah : 2002) dalam jurnal Penerapan Studi Rekayasa Nilai

Pada Perencanaan Struktur Atap Gedung Serba Guna Universitas Muhammadia

Malang dalam proses rekayasa nilai ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan,

diantaranya :

1. Tahap Informasi

Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan

proyek yang akan direncanakan.
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2. Tahap Kreatifitas

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan berbagai alternatif

untuk memenuhi fungsi utama yang dilaksanakan dengan menggunakan

teknik keatifitas.

3. Tahap Analisa

Tujuan dari tahap ini adalah menganalisa alternatif-alternatif yang

dihasilkan dari tahap kreatifitas. Pada tahap ini akan diteliti kelebihan

dan kekurangan ide untuk menghasilkana atematif. Selama tahapan ini,

jumlah ide yang dikembangkan dan diteliti akan berkurang.

4. Tahap Pengembangan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempersiapkan rekomendasi akhir

yang tertulis bagian aternatif akhir yang terpilih untuk

diimplementasikan pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor teknis

dan ekonomis yang secara lengkap dikembangkan untuk

memungkinkan untuk diimplementasikan

5. Tahap Presentasi

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyajikan hasil yang telah

dikembangkan secara lengkap dan direkomendasikan pada tahap

pengembangan.

2.6.3 Tujuan Rekayasa Nilai

Tujuan rekayasa nilai adalah membedakan dan memisahkan antara yang

diperlukan dan tidak diperlukan dimana dapat dikembangkan alternatif yang

memenuhi keperluan dan meninggalkan yang tidak perlu dengan biaya terendah

tetapi kinerjanya tetap sama atau bahkan lebih baik. Diharapkan dari penerapan

teknik nilai tersebut diperoleh penghematan diantaranya :

1. Penghematan biaya

2. Penghematan waktu

3. Penghematan bahan dengan memperhatikan aspek kualitas dari produk

jadi.
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2.6.4 Pengertian Nilai

Pengertian nilai dapat dibedakan atas

1. Nilai bagi pemakai produk

2. Nilai bagi pembuat produk

Nilai bagi konsumen merupakan ukuran sampai sejauh mana pemakai bersedia

mengorbankan sesuatu untuk memiliki suatu produk. Sedangkan nilai bagi

produsen menunjukkan pengorbanan produsen dalam menawarkan suatu produk

kepada konsumennya. Pengertian nilai masih dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Nilai kegunaan : mengartikan tingkat kegunaan dan pelayanan yang

dapat diberikan oleh suatu produk.

2. Nilai prestise : nilai yang mengaitkan suatu produk dengan image yang

menyebabkan daya tarik untuk memilikinya.

3. Nilai tukar : merupakan ukuran pengorbanan finansial yang diberikan

konsumen untuk dapat memiliki suatu produk.

4. Nilai biaya : merupakan hasil penjumlahan dari biaya-biaya seperti

bahan, tenaga, biaya tidak langsung, dan biaya yang harus dikeluarkan

untuk membuat produk tersebut.

2.6.5 Pengertian Biaya

Biaya (cost) adalah jumlah semua usaha dan pengeluaran yang dilakukan

dalam mengembangkan, memproduksi dan mengaplikasikan produk. Produsen

selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadap kualitas, ketahanan, dan

pemeliharaan karena akan berpengaruh pada biaya bagi pemakai.

Biaya adalah sesuatu yang harus diberikan atau didahulukan (diberikan pada

awal) untuk mendapatkan barang dan atau jasa. Biaya adalah sesuatu yang harus

dibayarkan oleh pembeli dan biasanya berupa sejumlah uang.

Biaya terbesar yang sering mengandung biaya tidak perlu antara lain :

1. Material, secara singkat adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli

material seperti berupa kayu, besi, baja, batu, pasir dan sebagainya,

serta instrumen atau bagian-bagian lain yang siap dipakai.
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2. Tenaga kerja, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan

baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja diperhitungkan terhadap

waktu kerja.

3. Overhead, terdiri dari macam-macam elemen, seperti pembebanan bagi

operasi perusahaan misalnya pemasaran, kompensasi pimpinan, sewa

kantor,termasuk pajak, asuransi, administrasi.

2.6.6 Pengertian Fungsi

Fungsi adalah apa saja yang dapat diberikan atau dilakukan oleh suatu

produk yang dapat digunakan untuk bekerja. Fungsi tidak perlu adalah apa saja

yang diberikan dan tidak mempunyai nilai kegunaan, nilai tambah, dan nilai

tukar.

Menuru (Soeharto : 2001) kategori fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi dasar, yaitu alasan pokok sistem itu terwujud. Contohnya

konstruksi pondasi, fungsi pokoknya menyalurkan beban bangunan

kepada tanah dasar, hal tersebut yang mendorong pembuatan konstruksi

pondasi. Sifat-sifat fungsi dasar adalah sekali ditentukan tidak dapat

diubah lagi. Bila fungsi dasarnya telah hilang, maka hilang pula nilai

jual yang melekat pada fungsi tersebut

2. Fungsi sekunder, adalah kegunaan tidak langsung untuk memenuhi dan

melengkapi fungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. Fungsi

sekunder seringkali dapat menimbulkan hal-hal yang kurang

menguntungkan. Misalnya struktur pondasi Basement dapat digunakan

sebagai ruang parkir atau penggunaan lainnya, tetapi dapat

mengakibatkan terjadinya perubahan muka air tanah. Jika fungsi

sekunder dihilangkan, tidak akan mengganggu kemampuan dari fungsi

utama.

3. Fungsi tidak perlu adalah apa saja yang diberikan dan tidak mempunyai

nilai kegunaan, nilai tambah, atau nilai tukar. Fungsi suatu benda dapat

juga diidentifikasikan dengan menggunakan kata kerja dan kata benda,

seperti pada tabel berikut.
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Dalam buku manajemen proyek (Soeharto : 2001) identifikasi fungsi

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Identifikasi Fungsi Dengan Menggunakan Kata Kerja dan Kata Benda

Nama Benda
Fungsi

Kata Kerja Kata Benda

Truk Mengangkat Barang
Pompa Mendorong Air
Cangkul Menggali Tanah

Menurut ( Soeharto : 2001 ) Hubungan antara nilai, biaya dan fungsi dapat

dijabarkan dengan rumus berikut:

Hubungan antara nilai, kualitas dan kehandalan. Pengurangan biaya asli

tidak boleh mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat mutu dan kehandalan

produk. Mutu dan kehandalan yang terlalu tinggi di luar kebutuhan konsumen

sama dengan pemborosan biaya produksi dan penggunaan material yang

berlebihan. Tetapi biaya terendah bukan berarti nilai terbaik, karena pada suatu

keadaan, biaya terendah akan menunjukkan nilai yang terburuk.

2.7 Teknik-Teknik Rekayasa Nilai

Agar Rekayasa Nilai mencapai tujuannya, perlu penggunaan teknik-teknik

khusus. Teknik-teknik tersebut berdasarkan atas pemahaman bahwa Rekayasa

Nilai sangat berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia sebagai pelakunya,

masalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Teknik-teknik berikut

ini digunakan terutama untuk pekerjaan rekayasa desain pada awal proyek

(Soeharto : 2001). Teknik-teknik yang terpenting adalah :

1. Bekerja atas Dasar Spesifik

Mengarahkan analisa persoalan pada bagian-bagian atau area yang

spefisik. Pilih topik tertentu untuk dipelajari secara mendalam,

konsentrasi sampai menjumpai inti persoalan. Usulan yang bersifat

umum akan lebih mudah dibantah. Sebaiknya masalah khusus didukung

oleh fakta yang mengundang tanggapan positif.

2. Dapatkan informasi dari sumber terbaik
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Sumber informasi yang tepat dan terbaik diusahakan dari berbagai

sumber untuk dikaji dan dipilih. Para ahli yang dilibatkan juga dapat

dianggap sebagai sumber informasi yang baik.

3. Hubungan Antar Manusia

Keberhasilan program Rekayasa Nilai tergantung pada pengertian

dasar hubungan antar manusia, bagaimana bekerja sama dengan semua

pihak. Contohnya, mutu informasi yang didapatkan tergantung pada

sikap dan kerjasama dengan narasumber.

4. Kerjasama tim

Sifat program Rekayasa Nilai adalah usaha bersama dari berbagai

pihak, maka prosesnya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk untuk

dapat bekerja secara efektif.

5. Mengatasi rintangan

Untuk mencapai kemajuan, rintangan bukanlah hal asing yang akan

ditemui. Mengkaji secara sistematis dan seksama dengan

mengklasifikasikan jenis dan sebab rintangan akan mempermudah

langkah antisipasinya.

2.8 Langkah Pelaksanaan

Menurut Soeharto (2001), proses pelaksanaan rekayasa nilai mengikuti

suatu metodologi berupa langkah sistematis berupa Rencana Kerja Rekayasa Nilai

Dengan urutan; Mendefinisikan Masalah, Merumuskan Pendapat, Kreativitas,

Analisis, dan Penyajian. Sebenarnya terdapat bermacam interpretasi terhadap

urutan langkah RK-RN.

2.8.1 Tahap Informasi

Tahap informasi dalam Rekayasa Nilai merupakan pondasi dasar bagi

setiap penyelidikan nilai. Dalam tahap ini, semua informasi yang penting

dikumpulkan untuk memahami dengan seksama obyek yang diselidiki. Informasi

tersebut kemudian dianalisa untuk menemukan fungsi-fungsi obyek, sehingga

dapat diklasifikasikan sebagai fungsi utama atau sekunder. Tahap ini meliputi

langkah langkah:
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1. Merumuskan Masalah

Sebelum mengumpulkan informasi, harus ada kejelasan dan pengertian

mengenai masalah yang dihadapi. Dalam suatu proyek, harus diketahui

tujuan dan potensi-potensi masalah yang dapat muncul selama

pelaksanaan.

2. Mengumpulkan Informasi dan Fakta

Informasi dikumpulkan untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan

tentang kegunaan, biaya, harga dan fungsi dari obyek yang diteliti

berdasarkan atas fakta.

3. Mengenali Obyek, Mengkaji Fungsi dan Mencatat Biaya

Setelah mendapatkan informasi, dilanjutkan dengan pengenalan fakta

obyek dari berbagai aspek teknis, pengadaan, pabrikasi, fungsi, dan biaya.

2.8.2 Tahap Spekulasi

Pada tahapan ini ide-ide diproduksi dan dilakukan pemikiran terhadap

alternatif alternatif lain yang dapat memenuhi kegunaan atau fungsi yang sama.

Ketidak mampuan untuk menghasilkan ide baru adalah salah satu penyebab utama

biaya yang tidak perlu. Alternatif yang diusulkan mungkin dapat diperoleh dari

usaha pengurangan komponen, penyederhanaan, atau modifikasi dengan tetap

mempertahankan fungsi utama obyek. Dalam tahap spekulasi ini juga

dipraktekkan penggunaan imajinasi dan pemunculan ide-ide baru yang mungkin

tanpa memikirkan aspek kepraktisan maupun tingkat kesulitan dalam

implementasinya. Ide-ide dan gagasan dapat diperoleh dari personil yang bekerja

langsung di lapangan, ataupun dari pihak perencana. Tujuannya adalah untuk

mendengar dan mencatat pertanyaan, ide atau pemikiran yang berkembang

sebanyak mungkin, untuk kemudian menganalisanya. Dalam tahap kreatif ini,

pembuatan ide dapat dikembangkan lebih luas dengan melakukannya dalam

sebuah kelompok yang anggotanya dari bidang kerja yang berbeda. Dalam

kelompok tersebut dipraktekkan apa yang dikenal sebagai pemunculan ide hasil

pemikiran secara bebas ( Soeharto : 2001).pada saat berlangsung rapat brainstorm

berlaku peraturan berikut :
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1. Mengutarakan ide sebebas mungkin

2. Tidak mengkritik suatu usulan atau pendapat

3. Lebih banyak ide lebih baik.

Fungsi-fungsi pemikiran secara luas menurut Crum (1971), adalah

menyerap informasi, yaitu kemampuan untuk mengamati dan menerapkan

konsentrasi.

1. Mempertahankan informasi, kemampuan untuk menghafal dan

mengingat kembali

2. Penilaian, kemampuan untuk menganalisa dan menentukan pilihan

3. Mengkreasi ide, kemampuan untuk memvisualisasikan ide,

memprediksi dan menghasilkan ide. Manusia belajar melalui dua fungsi

yang disebut pertama, dan berfikir melalui dua fungsi yang terakhir.

Melalui pengalaman, manusia belajar untuk menerapkan teknik-teknik

yang telah dipelajari.

Berikut ini beberapa pertanyaan kreatif yang mungkin muncul (Soeharto :

2001) dalam rekayasa nilai :

1. Apakah bagian tersebut benar-benar diperlukan?

Mungkin dalam suatu desain konstruksi tertentu perlu dipertanyakan

secara detail kegunaan bagian-bagian konstruksinya, dan setelah terjadi

pemikiran ulang mungkin dapat diketahui bahwa bagian tersebut

sebenarnya dapat ditinggalkan tanpa mengurangi fungsi konstruksi

keseluruhan.

2. Dapatkah digunakan material yang tidak terlalu mahal?

Misalnya haruskah menggunakan struktur kuda-kuda beton atau kayu

atau bagaimana perbandingan biaya dan kinerjanya jika menggunakan

material konstruksi baja ringan?

3. 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 pula. Dalam menerapkan rekayasa nilai, harus
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mengikuti perkembangan tersebut, misalnya dari katalog, brosur, atau

penjelasan langsung dari pemasok.

4. 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 pengerjaan

dan pemeliharaan konstruksi.

Hambatan-hambatan dalam berfikir kreatif :

1. Kekurangan pengetahuan atau informasi.

Lebih banyak fakta yang didapat, maka semakin besar potensi untuk

menghasilkan lebih banyak ide. Pengetahuan saja tidak menjamin

munculnya ide-ide cemerlang, pengetahuan harus dimanipulasi secara

efisien untuk mendapatkan hasil yang efektif.

2. Kebiasaan.

Sering ditemukan pemikiran yang mengartikan bahwa solusi yang

terdahulu adalah lebih baik daripada yang baru sehingga menjadi

penghalang bagi kemampuan alami pikiran untuk menyusun kembali

elemen-elemen pengetahuan. Pemikiran kreatif akan memberi dampak

pelarian dari pola kebiasaan yang disebabkan oleh pengalaman-

pengalaman terdahulu.

3. Sikap

Jika suatu pendekatan masalah dilakukan dengan kepercayaan bahwa

hal itu sulit dipecahkan, maka tidak akan ada kesempatan untuk

memecahkan masalah tersebut. Optimis dalam memecahkan masalah

adalah sangat penting, tidak masalah betapa sulitnya masalah tersebut.

Dan dengan optimisme tersebut orang akan memecahkan masalah

dengan memaksa dirinya untuk berfikir dan melanjutkan usahanya

sampai menghasilkan suatu solusi.

Menurut Alex Osborne, Chairman of the Creative Education Foundation,

New York. Proses pemecahan masalah terdiri dari :
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1. Pencarian fakta.

a. Perumusan masalah, mengidentifikasi masalah.

b. Persiapan, mengumpulkan dan menganalisa data yang

berhubungan dengan masalah.

2. Pencarian ide.

a. Mengkreasi ide.

b. Pengembangan ide, mengambil ide yang telah dihasilkan,

menambahkan yang lainnya, memproses kembali dengan

modifikasi dan kombinasi terhadap ide.

3. Pencarian solusi.

a. Evaluasi, memeriksa solusi melalui pengujian.

b. Pengambilan solusi, memilih dan menerapkan solusi final.

2.8.3 Tahap Analisis

Ide-ide dan pemikiran yang telah muncul sebelumnya akan mengalami

analisa dan kritik pada tahap ini. Penyaringan dan kombinasi antara kepentingan

proses produksi, pemasaran dan fungsi akan mengalami kristalisasi, artinya yang

pada tahap sebelumnya masih berupa ide dan pemikiran, kini meningkat pada

pemecahan secara konkrit. Proses ini berkaitan dengan pemilihan dan pemberian

keputusan yang akan memberi jalan pengembangan pemecahan yang bisa

diimplementasikan. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam tahap ini antara lain:

1. Apakah ide tersebut bisa dilaksanakan?

2. Dapatkah ide tersebut dilaksanakan dengan metode yang lebih praktis?

3. Apakah ide tersebut akan memenuhi keinginan pemilik proyek, pasar

dan pelanggan?

Untuk menangani tahapan analisa, diperlukan personil yang berpengalaman

mengenai pengetahuan luas berkaitan dengan obyek yang dikaji.

2.8.4 Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini, dikembangkan alternatif-alternatif yang telah terpilih

melalui tahap analisa dibuatkan program pengembangannya sampai menjadi

usulan yang lengkap. Untuk pengkajian yang lebih menyeluruh dan spesifik, ada
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baiknya mendatangkan tenaga ahli spesialis sesuai dengan obyek yang dikaji.

Program pengembangan dibuat berdasarkan rencana detail dari ide terevaluasi

yang berguna untuk memperoleh semua informasi relevan untuk bisa

mengembangkan program tersebut menjadi proposal yang dapat diterima serta

untuk mengimplementasikannya.

Setiap aspek yang relevan dengan kemampuan, desain, mutu, manufaktur,

pengemasan dan pemasaran harus dipahami sebagai usaha merubah ide yang

sudah dievaluasi menjadi sebuah proposal yang dapat diajukan.

2.8.5 Tahap Penyajian dan Tindak Lanjut

Pada tahap ini dilakukan persiapan dan penyajian kesimpulan dari hasil

proses rekayasa nilai kepada pihak yang berkepentingan. Laporan hanya

memaparkan secara jelas mengenai fakta dan informasi tentang perbandingan

antara penilaian aspek teknis dan biaya desain awal terhadap hasil kajian rekayasa

nilai untuk mendukung argumentasi yang disampaikan. Dalam laporan rekayasa

nilai tersebut berisi antara lain sebagai berikut.

1. Identifikasi obyek atau proyek.

2. Penjelasan fungsi masing-masing bagian dan keseluruhan obyek,

sebelum dan sesudah dilakukan kajian rekayasa nilai.

3. Perubahan desain berupa pengurangan, peningkatan yang diusulkan.

4. Perubahan biaya.

5. Total penghematan biaya yang akan diperoleh.

Bila diminta, dapat pula dilaporkan keterangan teknis yang menyatidakan

bahwa kinerja proyek secara keseluruhan tidak akan terganggu oleh adanya

perubahan akibat penerapan rekayasa nilai. Tahap akhir dari keseluruhan Rencana

Kerja Rekayasa Nilai adalah penyerahan proposal akhir untuk mendapatkan

persetujuan. Setelah itu Rekayasa Nilai berkelanjutan diterapkan pada tingkat

desain, pengembangan, manufaktur, pengujian, pengemasan dan pelayanan untuk

memastikan bahwa tidak ada biaya tidak perlu yang muncul. Catatan penyelidikan

Rekayasa Nilai dibuat sebagai referensi dan digunakan sebagai bahan pelatihan.

Masih ada tantangan besar yang menghadang, yaitu memenangkan dukungan
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manajemen untuk menerima proposal dan mengimplikasikan perubahan yang

diusulkan oleh proposal. Dengan demikian sangat penting untuk memperhatikan

mutu proposal presentasi dan implementasi rencana dalam usaha memperoleh

persetujuan. Setiap proposal harus didukung dengan presentasi yang menarik jika

mengharapkan untuk disetujui. Dengan demikian, mempersiapkan presentasi

adalah suatu tugas cukup penting. Langkah pertama yang diambil adalah untuk

memahami proses dan prosedur dari proposal yang akan diuji, diakui, diterima

dan diimplementasikan. Berikutnya menentukan informasi yang akan

dipresentasikan. Karena banyaknya data penting yang diperoleh selama tahap

informasi, maka perlu ditambah dengan deskripsi yang dilengkapi dengan sketsa

yang sesuai, hasil pengujian dan perkiraan keuntungan teknis dan ekonomis, serta

contoh dari produk, akan menambah tingkat komprehensif dari sebuah proposal.

Menurut Crum (1971), untuk memastikan bahwa semua informasi yang

relevan telah dikumpulkan untuk presentasi, ada tiga bagian yang harus diperiksa,

secara umum adalah sebagai berikut:

1. Desain awal.

a. Gambaran desain dasar.

b. Komponen dasar yang dipakai.

c. Perhitungan biaya awal.

d. Performa dan kehandalan awal.

e. Keuntungan awal.

2. Desain yang diusulkan.

a. Deskripsi dari proposal.

b. Contoh model produk.

c. Laporan hasil pengujian.

d. Perkiraan keuntungan atau kerugian.

3. Implementasi (pelaksanaan).

a. Meningkatkan penerimaan dan persetujuan alokasi finansial.

b. Proposal kategori persetujuan.

c. Mendapatkan prioritas.

d. Tanggal mulai dan tanggal pelayanan.
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e. Persetujuan prosedur monitoring Rekayasa Nilai.

f. Persetujuan tanggal pelaporan perkembangan kemajuan.

2.8.6 Implementasi

Sebaik apapun usulan atau rekomendasi dalam laporan hasil kajian

rekayasa nilai tidak akan bermanfaat jika tidak ditindak lanjuti dengan

implementasi. Tahap implementasi dilaksanakan setelah penyajian presentasi dan

laporan selesai, dan usulan dinyatidakan diterima oleh pihak manajemen. Tetapi

disetujuinya usulan oleh manajemen belum tentu segera diikuti dengan

implementasi di lapangan. Karena kompleksitas permasalahan yang masih perlu

dihadapi di lapangan, yang umumnya berkisar pada masalah tersedianya sumber

daya dan skala prioritas dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Laporan kemajuan harus dibuat secara berkala. Penyusunan sebuah

laporan umum harus disebarkan pada semua personel yang berkepentingan,

dengan menyebutkan desain sebelum dan sesudah, serta hasil yang diraih.

Laporan dapat membantu untuk menjaga keberlanjutan kesadaran nilai dan

pengembangannya, lebih lanjut laporan juga dapat digunakan untuk menyiapkan

bahan pelatihan yang berharga.

2.9 Rencana Kerja Rekayasa Nilai

Pendekatan Pertanyaan Teknik Pemecahan

1. Informasi Tentukan persoalan, parameter, atau obyek

a. Teliti latar belakang

b. Mengkaji fungsi

c. Mengkaji biaya

d. Apakah obyek yang dimaksud?

e. Berapa biayanya?

f. Apa gunanya?

g. Apa fungsinya?

h. Bekerja spesifik

i. Kumpulkan fakta

j. Dapatkan sumber informasi terbaik
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k. Tentukan fungsi

2. Spekulasi

a. Munculkan alternatif

b. Dapatkan ide baru

c. Adakah barang atau peralatan lain yang bisa menggantikan

tugasnya?

d. Sikap kreatif

e. Kerjasama tim

f. Usaha penyederhanaan

3. Analisis

a. Evaluasi alternatif

b. Pilih ide terbaik

c. Manakah ide yang terbaik?

d. Berapa besar biayanya?

e. Pendalaman terhadap ide

f. Besarnya biaya masing-masing ide

6. Pengembangan

a. Kembangkan alternatif

b. Pilih alternatif terbaik

c. Mana alternatif terbaik?

d. Berapa besar biaya?

e. Atasi rintangan

f. Bandingkan standar

g. Bandingkan biaya

5. Penyajian dan Tindak lanjut

a. Kesimpulan tentang alternatif

b. Persiapan presentasi

c. Formulasi usulan

d. Dapatkan keputusan

e. Rencanakan tindak lanjut
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2.10 Pengorganisasian Untuk Rekayasa Nilai

Bagian ini menerangkan kebutuhan penting untuk keberhasilan penerapan

Rekayasa Nilai. Ketika sebuah perusahaan telah memutuskan bahwa Rekayasa

Nilai harus diterapkan, maka kegiatan berikutnya adalah Program Rekayasa Nilai

atau disebut juga Kampanye Pengurangan Biaya. Ada beberapa kebutuhan yang

harus dipenuhi untuk memastikan kesuksesan, yaitu:

1. Dukungan manajemen puncak

Manajemen menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan seperti

tenaga kerja, pelatihan, akomodasi dan dukungan pelayanan agar tujuan

Program Rekayasa Nilai dapat ditingkatkan, berlanjut dan terpenuhi

dengan sukses.

2. Cakupan Program Rekayasa Nilai

Manajemen puncak harus menentukan dengan jelas cakupan dari

maksud mereka dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengembangan nilai produk diukur melalui pengurangan biaya dan

peningkatan manfaat.

b. Pengembangan keterampilan semua personel yang terlibat dalam

usaha peningkatan nilai dicapai sebagai suatu yang penting.

3. Mutu dari tiap penyelidikan Rekayasa Nilai.

Ada tiga keputusan penting yang harus diambil untuk memastikan

bahwa tiap penyelidikan Rekayasa Nilai memiliki kesempatan

keberhasilan :

a. Pemilihan produk yang diteliti atau diselidiki didasarkan pada

keuntungan maksimum untuk potensi usaha minimum.

b. Durasi penyelidikan, periode tertentu dari investigasi harus

ditawarkan pada anggota tim, diperhitungkan terhadap beban kerja

dan target penyelesaian.

c. Jumlah personel, idealnya suatu tim terdiri dari personel yang

spesialis dalam bidangnya, seperti : desain, pengembangan,

manufaktur, pembelian, mutu, laboratorium bahan, riset, akuntansi,

pelayanan.
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4. Struktur organisasi.

Berikut ini contoh-contoh struktur organisasi Rekayasa Nilai. Untuk

perusahaan kecil. Direktur Manajer Tim Rekayasa Nilai Desain

Produksi Penjualan Akuntan. Untuk perusahaan dengan direktur-

direktur fungsional. direktur desain, direktur produksi, direktur

penjualan, direktur finansial, direktur Manajer Rekayasa Nilai,tim

Rekayasa Nilai

5. Hubungan internal.

Anggota tim harus bekerja sama dengan cara yang mungkin belum

pernah mereka lakukan sebelummya. Hubungan yang buruk dapat

berkembang antara departemen yang satu dengan yang lainnya.

Proposal presentasi Rekayasa Nilai juga harus disebarkan kepada semua

bagian yang terlibat.

6. Mutu staf Rekayasa Nilai.

Bagaimanapun baiknya program Rekayasa Nilai dan organisasi,

keberhasilan utama tergantung pada mutu staf tim Rekayasa Nilai.

Mutu tersebut didasarkan pada kriteria:

a. Kebutuhan dasar, umur staf idealnya dimulai pada rentang 28

sampai 40 tahun, berpengalaman antara 8 sampai 15 tahun di dunia

industri. Mempunyai tingkat intelejensi diatas rata-rata, mempunyai

catatan kehadiran yang baik, dapat berkomunikasi baik dengan

orang yang lebih dewasa, berpenampilan baik.

b. Pendidikan, lebih dipilih lulusan perguruan tinggi atau universitas

yang terakreditasi baik serta dari jurusan teknik atau sains, hal itu

didukung oleh pelatihan di perusahaan.

c. Pengalaman, dibutuhkan pengalaman yang cukup untuk

menghadapi tantangan permasalahan nilai yang selalu berkembang

dalam dunia industri.

d. Ciri kepribadian, seseorang dengan ciri kepribadian khusus akan

menentukan kemampuan untuk menyampaikan atau menjual

idenya dan membuat ide tersebut dapat diimplementasikan.



II-24

7. Program pelatihan.

Pelatihan dalam Rekayasa Nilai adalah sangat penting untuk semua

anggota tim yang terlibat. Bentuk dan jumlah pelatihan harus

disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keterlibatan personel dalam

usaha pencapaian nilai. Pelatihan tersebut dibagi menjadi beberapa tipe

sebagai berikut:

a. Pelatihan untuk manajer jajaran atas.

b. Pelatihan untuk semua personel sebagai kebutuhan pendekatan

disiplin pencapaian sasaran nilai.

c. Pelatihan untuk anggota tim Rekayasa Nilai.

d. Pelatihan lebih lanjut untuk Rekayasa Nilai.

Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, maka perguruan tinggi dan

Universitas harus mencetidak lulusan yang memiliki pengetahuan mengenai

Rekayasa Nilai, dengan cara memasukkan bahasan Rekayasa Nilai pada

kurikulum akademik. Program pelatihan di perusahaan diadakan bersama

konsultan Rekayasa Nilai yang berkompeten serta berkemauan untuk menularkan

pengetahuan dan pengalamannya. Rekayasa Nilai tidak dapat memberikan

kontribusi secara efektif terhadap target biaya, kecuali manajemen puncak

mendukung sepenuhnya program Rekayasa Nilai ini.

2.11 Hukum Pareto

Menurut bukunya (Suriana Chanra : 2014) Model-model biaya (cost

models) juga memungkinkan bagi kita untuk menentukan bagian-bagian dari

perencanaan yang mengandung bagian-bagian terbesar dari seluruh biaya.

Menurut Hukum Distribusi Pareto ( Pareto’s Law Distribution) tahun 1848-

1923 Italian Political Economist and engineering menjelaskan bahwa 20% dari

bagian penting dari suatu item atau sistem akan mewakili 80% dari biaya

seluruhnya.

Dengan menyusun urutan-urutan elemen-elemen dari sistem yang

dimaksud dari biaya tertinggi ke biaya yang paling rendah akan memperlihatkan

bagian-bagian mana dari perencanaan yang membentuk elemen-elemen dengan
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biaya yang besar, yang memungkinkan kita untuk berkontrasi lebih lanjut pada

bagian-bagian kritis. Hukum pareto adalah sebagai suatu hubungan anatara

pendapatan dan jumlah penerimaan, kemudian diaplikasikan pada kompenen

biaya yang berhubungan dengan bagian-bagian produk dari industri (Suriana

Chanra : 2014). Salah satu contoh grapik diagram pareto adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Diagram Pareto

2.12 FAST (Functional Analisis System Tecnique)

FAST dikembangkan oleh Charles W. Bytheway of sperry Rand

Corporation dan diperkenalkan melalui makalah yang disajikan pada National

Confrence of the Society of American Value Engineering pada tahun 1965 di

Boston. Selanjutnya FAST mulai dipergunakan secara luas oleh pemerintah,

swasta, dan Value Engineering Consultants. FAST dapat diaplikasikan pada suatu

proyek secara total, program atau proses yang terdiri atas step-step yang

berhubungan atau rangkaian aktivitas-aktivitas (Suriana Chandra : 2004).

2.12.1 Elemen- Elemen dan Penggunaan FAST

Elemen-elemen dalam penggunaan metode FAST ini adalah sebagai

berikut (Suriana Chanra :2014) :

1. Logika

FAST adalah suatu metode untuk menstimulasi pemikiran secara

terorganisir tentang segala subjek dengan mengajukan pertanyaan

yang memprovokasikan pemikiran secara analitikal. Semua

pertanyaan diawali dengan kata-kata kunci seperti bagaimana (How),

Mengapa (Why), Bilama (When), dan Apa (What). Fungsi-fungsi yang

biasanya dinyatakan dalam format kata kerja dan kata benda,
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dipelajari dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang item itu

dan menyusun jawaban-jawabannya didalam bentuk diagram sehingga

hubungan dari fungsi-fungsinya dapat tampak dengan jelas. Diagram

ini disebut FAST diagram, atau dalam bahasa indonesia disebut

STAF ( Sistem Teknik Analisis Fungsional) diagram. FAST atau

STAF adalah suatu grafik yang mewakili logika fungsional yang

dikembangkan secara mendalam dengan melakukan penelitian bagian

yang sedang dilakukan studi.

2. Penggunaan

FAST atau STAF diagram dipergunakan untuk berkomunikasi dengan

masalah-masalah keahlian untuk memahami problem-problem dari

pemakaiannya, untuk menentukan, menyederhanakan, dan

menjelaskan problem-problem. Juga untuk membatasi lingkup dari

suatu problem, dan untuk menentukan hubungan antara fungsi-fungsi

yang diperlukan guna menyediakan suatu fasilitas, produk atau servis.

Perlu dicatat bahwa nilai dari FAST atau STAF diagram yang telah

dipersiapkan tidak sekontras pada nilai dari pemikiran dan kreativitas

yang dihasilkan dalam mengembangkan diagram itu. Hal yang penting

tentang FAST atau STAF diagram telah menunjukkan bahwa value

Engineering Study Group telah menganalisis permasalahannya. FAST

atau STAF diagram yang berbeda-beda dapat dibuat untuk suatu

subjek yang diberikan, bergantung pada metode yang dipilih untuk

menentukan fungsinya masing-masing. Value Analyst akan

menemukan manfaat yang khusus dari penggunaan FAST atau STAF

dalam problem solving situations (Suriana Chanra : 2014) yaitu

sebagai berikut :

1. Membantu dalam mengorganisis daftar fungsi-fungsi. Diagram

akan mengatur pertanyaan-pertanyaan kata kerja dan kata benda

dalam susunan yang benar.

2. Membantu dalam menentukan fungisi-fungsi yang tidak

terlihat dalam daftar fungsi-fungsi.
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3. membantu dalam menentukan fungsi dasar dan lingkup dari studi

4. menambah pengertian pada perencanaan dan penentuan problem-

problem.

5. membantu dalam mengembangkan kreativitas untuk alternatif

yang berlaku.

6. memperkuat penyajian visual pada pengambil keputusan.

2.12.2 Defenisi Tentang FAST (STAF)

Menurut bukunya (Suriana Chanra : 2014) sebelum memasuki mekanik

dari FAST dan STAF diagram, penting untuk memahami hal-ha berikut :

1. Sistem Teknik Analisis Fungsional (STAF)

Suatu metode untuk menganlisis, mengorganisis dan mencatat fungsi-

fungsi dari suatu sistem, produk, rancangan, proses,prosedur, fasilitas,

suplai, dan sebagainya untuk menstimulasi pemikiran dan kreatifitas.

2. STAF Diagram

Suatu diagram yang menggambarkan secara terorganisir fungsi-fungsi

suatu proyek dan hubungannya satu terhadap yang lain. Hal ini dibuat

untuk mengaplikasikan Sistem Teknik Analisis Fungsional.

3. Fungsi

Suatu kegiatan penampilan yang dengan satu kata kerja dan satu kata

benda, tanda menentukan suatu metode khusus dalam penampilan

kegiatan itu.

4. Fungsi Utama

Suatu fungsi yang bebas menjelaskan kegiatan utama yang harus

ditampilkan dan tanpa ini akan kehilangan identitasnya, bebas dari

fungsi-fungsi lain yang dipertimbangkan.

5. Fungsi Bebas

Suatu fungsi yang keberadaannya tidak bergantung pada satu atau

fungsi-fungsi lain atau metode-metode yang dipilih untuk

menampilkan fungsi-fungsi yang dapat berupa fungsi utama atau

fungsi skunder.
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6. Fungsi yang Tergantung

Suatu fungsi yang bergantung pada fungsi lain yang mempunyai

urutan-urutan yang lebih tinggi keberadaanya. Apabila suatu metode

telah dipilih untuk penampilan suatu fungsi, suatu fungsi yang

tergantung dapat terbawa dalam penampilan. Hal ini juga disebut

fungsi-fungsi sekunder dan lebih lanjut dapat diklsifikasikan sebagai

diperlukan atau tidak diinginkan.

7. Fungsi Lintasan Kritis

Segalan fungsi yang secara berurutan menjelaskan bagaimana atau

mengapa fungsi lain ditampilkan. Fungsi lintasan kritis (critical path

function) biasanya menunjukkan urutan-urutan dari fungsi-fungsi yang

termasuk dalam suatu fungsi dengan menanyakan mengapa fungsi-

fungsi ini tidak perlu menjamin keandalan penampilan atau

penerimaannya, tetapi fungsi-fungsi itu adalah penting apabila fungsi

utama ditampilkan, baik secara sementara atau secara berkelanjutan.

Fungsi-fungsi yang mendukung sering kali dibutuhkan untuk

mencapai tingkat keandalan dan penerimaan yang dibutuhkan.

8. Fungsi Pendukung

Suatu fungsi yang membantu suatu fungsi lintasan kritis dalam

melakukan tugasnya dengan cara yang dapat diandalkan dan diterima.

Merupakan suatu fungsi yang timbul karena metode yang dipilih

untuk penampilan suatu lintasan kritis.

9. Fungsi Tingkat Tinggi

Fungsi-fungsi yang tampil pada bagian kiri dari fungsi lain pada suatu

FAST atau STAF diagram. Fngsi utama atau fungsi tingakat tinggi

terletak pada bagian yang paling kiri dari diagaram.

10. Fungsi Tingakat Rendah

Fungsi-fungsi yang tampak pada bagian kanan dari fungsi lain pada

suatu FAST atau STAF diagaram.

11. Logika Lintasan Kritis
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Prose memberi alasan dan logika yang dipakai oleh analisis ketika

mencari fungsi lintasan kritis

12. Pemikiran Kreatif

Proses dimana ide-ide baru dihasilkan dengan menggunakan ide

seseorang guna menstimulasi kreativitas.

13. Pohon Keluarga Fungsional

Suatu rangkain FAST atau STAF diagaram untuk semua fungsi-fungsi

dasar dari suatu produk yang disusun menurut urutan-urutan

pentingnya. Suatu pohon keluarga fungsional yang lengkap adalah

suatu metode yang padat dari FAST atau STAF diagram suatu sistem

yang lengkap.

14. Lingkup Permasalahan (Scop of the Problem)

Bagian dari FAST atau STAF diagram yang dipilih untuk analisis

secara detail. Lingkup dibatasi oleh dua garis vertikal yang terletak

diantara fungsi tingkat tinggi disebelah kiri dan tingkat rendah

disebelah kanan.

15. Teknik Biaya Fungsi ( Cost Functional Technique)

Biaya dan nilai untuk menampilkan setiap fungsi yang diperlukan. Hal

ini memungkinkan penentuan bagian-bagian fugsional yang

mempunyai nilai rendah.
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2.13 FAST atau STAF Diagram

2.13.1 Krangka Untuk STAF Diagram

Suatu gambaran untuk menyusun STAF ( FAST) dapat dilihat seperti

bagan berikut :

Gambar 2.3 Diagram FAST atau STAF

2.13.2 Menyusun Diagram

1. Menggunakan Pertnayaan Bagaimana (HOW)

Menentukan terlebih dahulu fungsi tingkat yang paling tinggi dan

menuliskan dalam format kata kerja dan kata benda.

2. Membuat fungsi lintasan kritis (critical path Function)

3. Menggunakan pertanyaan Mengapa (WHY)

4. Mendapatkan fungsi pendukung

5. Jalur Kritis untuk fungsi pendukung

6. Menggunakan Pertanyaan Apa dan Siapa


