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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

Pada pembangunan gedung, bahan atau material yang digunakan dalam 

perencanaan sangat mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Karena itu 

material menjadi pusat perhatian untuk dilakukan analisa kembali. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meninjau kembali desain proyek sehingga ada kemungkinan 

untuk melakukan penghematan biaya dengan cara mengidentifikasi dan mereduksi 

biaya–biaya yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas dan fungsi material itu 

sendiri. Hal ini dilakukan guna menghindari kemungkinan penggunaan material 

yang harganya mahal padahal ada material yang memiliki fungsi yang sama 

namun harganya lebih murah, atau penurunan kualitas material untuk menghemat 

biaya. Untuk itu diperlukan sebuah metode untuk menyelesaikannya. 

Value Engineering (Rekayasa Nilai)  adalah suatu cara pendekatan yang 

kreatif dan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan 

biaya yang tidak perlu. Rekayasa Nilai digunakan untuk mencari alternatif–

alternatif atau ide–ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih 

rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional 

tanpa mengurangi kualitas pekerjaan (Hidayat dan Ardianto, 2011).  

Gedung Kantor Perpustakaan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 

adalah salah satu gedung yang sedang dikerjakan saat ini. Dinding gedung ini 

terbuat dari batu bata merah yang akan coba direkayasa dengan menggunakan 

bata ringan, batako, dan dinding panel. Semua alternatif yang ditawarkan tidak 

mengurangi fungsi dari desain dinding awal yaitu menggunakan bata merah.  

 

1.2.      Rumusan Masalah 

Melihat uraian latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yaitu 

berapa besar penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan Rekayasa Nilai 

pada pekerjaan dinding gedung Kantor Perpustakaan di Pusat Pemerintahan 

Kabupaten Badung. 
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1.3.      Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui besar 

penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan Rekayasa Nilai pada pekerjaan 

dinding gedung Kantor Perpustakaan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah dapat dijadikan 

sebagai masukan bagi pihak penyedia jasa kontruksi dalam mengelola proyek 

konstruksi agar dapat mengoptimalkan biaya proyek dengan tetap menjaga fungsi 

serta kualitas proyek. Bagi mahasiswa, manfaatnya adalah dapat mengetahui 

bagaimana cara menerapkan Rekayasa Nilai pada proyek konstruksi. 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kriteria penilaian alternatif ditinjau dari segi : biaya, waktu, pengaruh 

terhadap struktur, kemudahan memperoleh material, dan kemudahan 

pelaksanaan. 

2. Kriteria estetika pekerjaan pasangan dinding tidak diperhitungkan, karena 

pekerjaan pasangan dinding akan diplester dan dicat. 

3. Material yang digunakan sebagai alternatif adalah bata ringan, batako, dan 

dinding panel. 


