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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menentukan struktur atas 
jembatan Kali Pekacangan yang memberikan biaya yang paling ekonomis 
tetapi tetap memenuhi ketentuan kekuatan yang disyaratkan. Jembatan Kali 
Pekacangan merupakan jembatan yang menghubungkan Purbalingga dengan 
Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan ini dibangun di atas Kali Pekacangan 
dengan bentang 20 m dan lebar 7 m dilengkapi 2 (dua) trotoar di kanan dan 
kirinya dengan struktur bawah jembatan sudah selesai dibangun. Dalam 
penelitian ini, analisis akan dilakukan terhadap empat tipe jembatan yaitu 
jembatan pre-stress, jembatan komposit baja-beton, jembatan rangka baja dan 
jembatan beton konvensional. 

Metode yang digunakan adalah analisis value engineering terhadap 
empat model jembatan yang akan dibandingkan yaitu jembatan pre-stress, 
jembatan komposit baja-beton, jembatan rangka baja dan jembatan beton 
konvensional. Dalam metode rekayasan nilai (value engineering) ini terdapat 
beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap informasi, tahap analisis 
fungsi, tahap kreatif, tahap penilaian, tahap pengembangan dan tahap 
rekomendasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat alternatif jembatan 
berdasarkan analisis untung rugi dan analisis kelayakan terpilih 3 (tiga) 
struktur atas jembatan yang dapat digunakan di atas Kali Pekacangan yaitu 
jembatan beton konvensional, jembatan beton prestrees dan jembatan komposit 
baja-beton. Dari ketiga alternatif yang terpilih dianalisis diperoleh struktur atas 
jembatan tipe komposit baja-beton yang memenuhi syarat kekuatan dan 
memberikan biaya yang efisien. Sedangkan jembatan beton konvensional dan 
jembatan beton prestress sebagai alternatif pengganti pertama dan kedua. 
Analisis biaya inisial dan biaya siklus hidup selama 50 tahun untuk struktur 
atas jembatan diperlukan biaya sebesar Rp 110.102.746,74 untuk jembatan 
komposit baja beton, Rp 113.443.072,14 untuk jembatan beton konvensional 
dan Rp 115.184.682,44 jembatan beton pre stress. penghematan antara 
jembatan komposit dengan jembatan pre stress sebesar Rp 5.081.935,70 atau 
4,41% dari biaya jembatan komposit baja beton. Antara jembatan komposit 
baja-beton dengan jembatan beton konvensional terjadi penghematan sebesar 
Rp 3.340.325,40 atau 2,94%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berkembangnya transportasi dan bertambahnya penduduk kota akibat 

angka kelahiran dan urbanisasi yang cukup tinggi, akan mendorong 

meningkatnya gerak perpindahan manusia dari satu kota ke kota lainnya. 

Kejadian ini mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi dituntut 

dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebagai salah satu solusi untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sebagai negara yang yang memiliki sungai yang banyak, 

daerah yang satu dengan lainnya banyak yang terpisahkan oleh sungai-sungai. 

Dengan kondisi seperti itu maka diperlukan penghubung antar daerah sebagai 

sarana penghubung transportasi sehingga memudahkan lalu-lintas untuk 

melakukan berbagai kegiatan di daerah, dan juga dapat menghindari terjadinya 

daerah yang terisolasi. Salah satu solusi yang diberikan sebagai penghubung 

transportasi darat antar daerah adalah konstruksi jembatan, baik dengan bentang 

yang panjang atau dengan bentang yang relatif pendek sesuai lebar dari sungai. 

Tipe jembatan pun dapat dipilih dengan berbagai macam model dan jenis sesuai 

dengan kebutuhannya, baik dari segi kegunaannya maupun dari segi nilai 

estetikanya. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tipe dan jenis 

jembatan pun semakin banyak macamnya disesuaikan dengan sisi artistik dan 

kekuatan jembatan itu sendiri. Berbagai tipe jembatan telah banyak dibangun, 

baik jembatan beton konvensional sampai jembatan beton pre-stress maupun 

jembatan rangka baja ataupun jembatan komposit dari baja dan beton bahkan saat 

ini sudah banyak dibangun jembatan gantung.  

Tiap tipe jembatan yang ada tentunya akan memberikan perbedaan pula 

pada teknis pelaksanaan dan nilai ekonominya. Selain hal teknis, kondisi 

lingkungan juga dipandang akan mempengaruhi metode pelaksanaan konstruksi 

jembatan. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan proyek pembangunan jembatan tersebut.  

 1



 

Jembatan Kali Pekacangan terletak di Ruas Jalan Langgar-Brangsong 

yang berada di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga merupakan salah 

satu jembatan yang akan dijadikan objek penelitian untuk menentukan tipe 

konstruksi jembatan yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan kondisi 

lingkungan. Lokasi Jembatan Kali Pekacangan terletak di ruas jalan kabupaten 

yang menghubungkan antara Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga 

dengan Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Jembatan ini berada di atas 

sungai yang memiliki kedalaman muka air normal lebih dari 25 meter, sehingga 

dalam pelaksanaannya memerlukan metode khusus dibandingkan dengan metode 

pelaksanaan jembatan sederhana.  

Dalam penelitian ini akan dipilih tipe jembatan yang paling ekonomis 

dengan membandingkan tipe jembatan beton prestress, jembatan komposit baja-

beton, jembatan beton konvensional dan jembatan rangka baja dengan 

memperhatikan metode pelaksanaan pemasangan struktur atas jembatan dengan 

kedalaman muka air normal lebih dari 25 meter. Jembatan Kali Pekacangan ini 

direncanakan akan dibangun dengan bentang 20 meter dan lebar 7 m dilengkapi 2 

(dua) trotoar di kanan dan kirinya.  
 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar balakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka akan 

dilakukan analisis mengenai: 

1. Apakah dengan menerapkan metode value engineering dapat memberikan 

hasil berupa biaya pelaksanaan yang lebih ekonomis dengan 

memperhatikan bahwa beban dan dimensi jembatan sama  

2. Tipe Jembatan manakah yang memberikan hasil berupa biaya pelaksanaan 

proyek yang paling ekonomis di antara jembatan beton prestress, jembatan 

composit (baja-beton), jembatan rangka baja dan jembatan beton 

konvensional. 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menentukan biaya pelaksanaan yang paling ekonomis dari empat tipe 
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struktur atas jembatan yang akan diteliti dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan setempat. 

2. Mendapatkan alternatif tipe struktur atas jembatan yang paling ekonomis 

yang akan digunakan di atas Kali Pekacangan antara penggunaan jembatan 

beton pre stress, jembatan composit (beton-baja), jembatan rangka baja 

dan jembatan beton konvensional.  

 

1.4 Batasan Masalah  

Agar dalam pembahasannya tidak keluar dari tujuan yang telah 

ditetapkan, maka akan dilakukan beberapa batasan pada hal-hal berikut ini: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada struktur atas yaitu, gelagar jembatan, 

plat lantai jembatan dan fasilitiasnya.  

2. Dari empat tipe jembatan yang akan digunakan sebagai perbandingan, dari 

keempatnya digunakan bentang dan lebar yang sama. 

3. Jembatan yang akan dibandingkan adalah jembatan komposit baja-beton, 

jembatan beton pre-stress, jembatan rangka baja dan jembatan beton 

konvensional. 

4. Harga satuan pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 

Purbalingga Tahun 2007. 

5. Responden berasal dari staf ahli di Dinas Bina Marga, Akademisi dan 

Praktisi dari bidang konsultan maupun kontrakor. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan analisis value engineering pada analisis biaya 

konstruksi pada empat tipe jembatan ini, diharapkan akan memberikan manfaat 

berupa:  

1. Mengetahui tipe struktur atas jembatan yang biaya pelaksanaannya paling 

ekonomis. 

2. Mengetahui metode analisis yang digunakan dalam penerapan value 

engineering, sehingga metode analisis tersebut dapat memberikan inspirasi 

bagi proyek-proyek konstruksi sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Beni Prastowo dan M. Arif Harianto (1997)  

Beni Prastowo dan M. Arif Harianto (1997), mengambil topik Aplikasi 

Analisis Nilai pada Pondasi Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Pada studi ini, alternatif jenis pondasi yang dapat diterapkan pada 

gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah pondasi tiang 

pancang, tiang Frangki, dan pondasi bor pile. Dari ketiga tipe pondasi ini 

kemudian dibandingkan dengan pondasi yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dari studi ini diperoleh jenis pondasi yang paling hemat adalah pondasi tiang 

pancang sebagai alternatif pertama dengan penghematan berdasarkan biaya inisial 

sebesar Rp 142.037.665,00 atau 21,26% terhadap pondasi bor pile dan alternatif 

kedua yaitu pondasi tiang Frangki dengan penghematan sebesar Rp 80.764.475,00 

atau 12,09% terhadap pondasi bor pile sebagai tipe pondasi yang paling mahal. 

  

 Iwan Agusdiansyah dan Hendri (1999)  

Iwan Agusdiansyah dan Hendri (1999), mengambil judul Analisa 

Rekayasa Nilai Pada Struktur Atap Pembangunun Laboratorium Fakultas Teknik 

Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pada studi ini penulis 

mendapatkan jenis rangka kuda-kuda Baja Profil WF sebagai alternatif pertama 

diperoleh penghematan biaya inisial sebesar Rp 73.104.422,12 atau 8, 65% dan 

rangka kuda-kuda baja profil siku ganda sebagai alternatif kedua diperoleh 

penghematan biaya inisial sebesar Rp. 62.016.984,60 atau 7,34% terhadap 

struktur kuda-kuda kayu.  

 

 D. Agung Basuki dan Herry Aguspriyana H. (2000)  

D. Agung Basuki dan Herry Aguspriyana H. (2000), mengambil judul 

Aplikasi Analisis Nilai Pada Konstruksi Rangka Atap Gedung Kampus III 

Universilas Janabadra Yogyakarta. Pada studi ini dilakukan analisis terhadap tiga 

blok dari enam blok yang ada pada Gedung Kampus III Universitas Janabadra 
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Yogyakarta. Dari hasil analisis, pada blok I dan II menggunakan kuda-kuda 

rangka kayu sebagai alternatif pertama dengan diperoleh penghematan biaya 

inisial sebesar Rp 105.345.170,80 dibanding kuda-kuda rangka baja profil WF, 

dan kuda-kuda rangka baja profil siku ganda sebagai alternatif kedua dengan 

diperoleh penghematan biaya inisial sebesar Rp. 65.376.650,55 dibanding kuda-

kuda rangka baja profil WF. Sedangkan pada blok III masing-masing tipe kuda-

kuda rangka kayu sebesar Rp. 116.690.022,25 dan kuda-kuda rangka baja profil 

siku ganda sebesar Rp 90.292.437,00 dibanding kuda-kuda rangka baja profil 

WF. 

  

 Wiwit Widono (2002) 

Wiwit Widono (2002), melakukan penelitian dengan judul “Optimasi 

Pemilihan Jenis Material untuk Struktur Kuda-kuda dengan Metode Rekayasa 

Nilai”. Dalam penelitiannya mengangkat permasalahan dalam memilih konstruksi 

kuda-kuda, mana yang memiliki tinggi potensi penghematan yang paling tinggi, 

mudah pelaksanaannya, dan tinggi kinerjanya. Jadi tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan bahan konstruksi kuda-kuda pada bentang tertentu, 

yang memiliki potensi penghematan yang paling tinggi.  

Metode yang digunakan adalah metode Rekayasa Nilai (value 

engineering). Teknik ini menggunakan pendekatan dengan menganalisis nilai 

terhadap fungsinya. Proses yang ditempuh adalah menekankan pengurangan biaya 

sejauh mungkin dengan tetap memelihara kualitas serta realibilitas yang 

diinginkan. Tahapan rekayasa nilai adalah tahap informasi, tahap analisis fungsi, 

tahap kreaktif, tahap penilaian, tahap pengembangan dan tahap rekomendasi.  

Hasil penelitian menunjukan untuk bentang 10 m, bahan kuda-kuda yang 

mempunyai potensi penghematan yang paling tinggi adalah kuda-kuda kayu 

dengan sistem Pryda. Ukuran kayu yang digunakan 4/12 cm dan mempunyai 

saving cost sebesar Rp 3.054.412,00 terhadap kuda-kuda baja profil L (2L 

50.50.6). Untuk bentang 20 m, bahan kuda-kuda yang mempunyai potensi 

penghematan yang paling tinggi adalah kuda-kuda baja dengan profil L (2L 

50x50x6) dan mempunyai saving cost sebesar Rp 1.648.132,00 terhadap kuda-

 5



 

kuda baja profil WF (WF 10 x 33). Untuk bentang 30 m, bahan kuda-kuda yang 

mempunyai potensi penghematan yang paling tinggi adalah kuda-kuda baja 

dengan profil L (2L 50x50x7) dan mempunyai saving cost sebesar Rp 

6.792.S83,00 terhadap kuda-kuda profil WF (WF 10 x 66). 

 

Perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas 

adalah terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis rekayasa (Value Engineering) nilai terhadap struktur atas jembatan 

dengan empat alternatif tipe struktur atas jembatan yaitu jembatan pre stress, 

jembatan composit (beton-baja), jembatan rangka baja dan jembatan beton. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Umum 

Manajemen Proyek dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengelola 

dan mengorganisasi beragam sumber daya selama masa proyek yang tujuan 

akhirnya adalah terwujudnya sasaran proyek yang meliputi kualitas, waktu, dan 

biaya yang telah ditentukan. 

Soeharto (1997) mendefinisikan manajemen proyek sebagai proses 

merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk 

mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen 

proyek menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal 

maupun horizontal. 

Banyak metode yang dilakukan oleh para praktisi di bidang konstruksi 

untuk membuat jadwal pelaksanaan proyek konstruksi seefisien dan seekonomis 

mungkin untuk membantu memudahkan pekerjaan mereka. Akan tetapi dari 

banyak metode yang digunakan tidak bisa dipastikan ketika diterapkan di 

lapangan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan. Salah satu teknik yang terkenal dan memiliki potensi keberhasilan 

cukup besar dalam mengendalikan biaya adalah rekayasa nilai (value engineering). 

Teknik ini menggunakan pendekatan dengan menganalisis nilai terhadap 

fungsinya. Proses yang ditempuh adalah menekankan pengurangan biaya sejauh 

mungkin dengan tetap memelihara kualitas serta realiabilitas yang diinginkan 

(Soeharto, 1997).  

Konsep Rekayasan Nilai (RN) dikembangkan pada awal Perang Dunia II 

oleh L.D. Miles dari perusahaan General Electric-USA sewaktu melayani 

keperluan peralatan perang dalam jumlah yang besar dan ditujukan pertama-tama 

untuk mencari biaya yang ekonomis bagi suatu produk. Karena proyek adalah 

bagian dari siklus produk, maka pengertian dan kegunaan rekayasa nilai berlaku 

pula bagi pengelolaan proyek, terutama proyek-proyek E-MK (Engineering-

Manufacture-Konstruksi) yang melakukan pembelian bermacam-macam produk 
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hasil manufaktur. Demikian pula pada tahap value engineering, lingkupnya 

memiliki syarat dengan pemilihan berbagai alternatif yang berkaitan dengan 

fungsi dan biaya. 

Konsep Rekayasa Nilai (value engineering) merupakan suatu konsep 

yang terintegrasi dengan biaya, waktu, dan kinerja proyek dengan menentukan 

nilai uang untuk setiap bagiannya. 

 

3.2 Pengertian Rekayasa Nilai 

Definisi RN dari Society of American Value Engineering diartikan secara 

bebas sebagai berikut: 

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 (paling ekonomis). 

Dengan kata lain, rekayasa nilai (value engineering) bermaksud 

memberikan sesuatu yang optimal bagi sejumlah uang yang dikeluarkan, dengan 

memakai teknik yang sistematis untuk menganalisis dan mengendalikan total 

biaya produk. Rekayasa nilai akan membantu membedakan dan memisahkan 

antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan yang dapat dikembangkan 

menjadi alternatif yang memenuhi keperluan (dan meninggalkan yang tidak perlu) 

dengan biaya terendah. 

Pengertian kunci dari definisi di atas adalah sebagai berikut.  

a. Usaha yang Terorganisir. Rekayasa nilai menggunakan pendekatan tim yang 

terorganisir. Tim ini terdiri dari mereka yang mewakili disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk memformulasikan persoalan secara tuntas dan mampu 

membuahkan suatu usulan penggunaan biaya yang paling efektif.  

b. Biaya Terendah dengan Kinerja yang sama. Ini adalah tujuan utama dari 

rekayasa nilai (value engineering), karena bila prosesnya dilakukan dengan 

tidak benar, misalnya, dengan mengurangi harga yang berdampak turunnya 

kualitas dan realibitas, maka hal demikian bukan maksud dan tujuan RN. 
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Harus dimengerti sungguh-sungguh bahwa yang diusahakan diturunkan 

hanyalah harga dari produk dan bukan mutu atau kinerja yang bersangkutan. 

c. Menganalisis untuk Mencapai Fungsi yang Diinginkan. Rekayasa nilai 

melakukan usaha-usaha yang sistematis dan metodologis guna 

mengidentifikasi fungsi yang dapat memenuhi keinginan. Ini berupa langkah-

langkah yang berurutan dalam menganalisis persoalan dengan cara kreatif dan 

berdasarkan efektivitas biaya, namun tetap berpegang pada terpenuhinya 

fungsi produk atau sistem. Jadi di sini melibatkan disiplin engineering pada 

aspek pemasaran. 

d. Karakteristik yang Penting. Dalam rangka memenuhi fungsi pokok produk 

perlu diperhatikan pula karakteristik yang penting, seperti realiabilitas dan 

masalah-masalah pemeliharaan produk. 

Menurut Hario Sabrang (1998), rekayasa nilai adalah suatu teknik untuk 

mencapai efektivitas serta efisiensi suatu barang atau jasa, dengan mengacu pada 

fungsi utama dari barang dan jasa tersebut, agar didapatkan manfaat bersih 

setinggi-tingginya. Manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai alat untuk 

memeriksa konsistensi barang atau jasa tersebut terhadap tujuan yang diciptakan, 

terhadap kemungkinan penghematan yang bisa dilakukan, terhadap kemungkinan 

peningkatan secara teknik kinerja barang atau jasa tersebut, dan terhadap 

kemungkinan peningkatan secara ekonomik nilai barang atau jasa tersebut.  

Beberapa hal yang mendasari rekayasa nilai sangat penting dipahami oleh 

setiap perencana dan pelaksana proyek sehingga dapat menyebabkan biaya-biaya 

yang tidak perlu muncul setiap kegiatan proyek berlangsung, hal-hal tersebut 

antara lain, yaitu (Widono, 2002):  

a. sempitnya waktu yang disediakan owner untuk proses perencanaan, 

b. kekurangan dan kesenjangan informasi yang dimiliki oleh perencana dan 

pelaksana, 

c. kekurangan kreaktivitas dalam mengembangkan gagasan-gagasan baru, 

d. kurang tepatnya konsep atau pemikiran tentang proyek, 

e. kebiasaan kurang tanggap terhadap perubahan atau pengembangan,  
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f. kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pelaku birokrasi dan keadaan politik dan, 

g. keengganan mendapat saran.  

 

Ada anggapan bahwa studi rekayasa nilai hanya untuk mengkritik proyek 

yang akan didesain atau yang sudah didesain. Anggapan tersebut kurang tepat 

karena rekayasa nilai bukanlah:  

a. Peninjauan ulang desain (design review). 

Studi ini tidak ditujukan untuk mengoreksi kelalaian yang dilakukan pada 

saat desain dan tidak juga meninjau ulang perhitungan desain yang dibuat 

oleh perencana.  

b. Proses pemotongan biaya (cost-cutting process)  
Studi ini tidak bertujuan untuk memotong biaya dengan mengorbankan 

performance yang dibutuhkan. 

c. Syarat yang harus ada pada setiap desain. 
Studi ini bukanlah bagian dari setiap pengulangan yang dijadwalkan oleh 

perencana. 

 

3.3 Waktu Penerapan Rekayasa Nilai 

Penerapan rekayasa nilai (value engineering) harus diusahakan pada tahap 

konsep perencanaan. Sebab mempunyai fleksibilitas yang maksimal untuk 

mengadakan perubahan-perubahan tanpa menimbulkan biaya tambahan untuk 

perencanaan ulang. Dengan berkembangnya proses perencanaan, biaya untuk 

mengadakan perubahan-perubahan akan bertambah, sampai akhirnya sampai pada 

suatu titik yang tidak mempunyai penghematan yang dapat dicapai, seperti 

dijelaskan dalam Gambar 3.1.  

Dalam Gambar 3.1 di bawah dijelaskan bahwa potensi penghemata 

(potential savings) habis oleh biaya untuk mengadakan perencanaan baru 

(redesigning), pemesanan kembali (reordering) dan pembuatan penjadwalan baru 

(reschedulling)   
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Gambar 3.1 Potensi penghematan oleh Rekayasa Nilai 

Sumber: Tadjuddin BMA. (1998) 

 

Menurut Tadjuddin BMA (1998), gambaran tentang penghematan selama 

berlangsungnya proyek dapat dilihat pada Gambar 3.1. Rekayasa nilai, dapat 

diterapkan dari awal konsep biaya sampai dengan masa pelelangan. Penggunaan 

rekayasa nilai jika semakin dekat dengan titik impas maka proyek akan 

mengalami kerugian karena adanya kehilangan potential saving. Dari Gambar 3.1 

tersebut terlihat garis potensial penghematan (potential saving) akan semakin 

turun. Dengan berkembangnya proses kegiatan proyek tersebut dengan biaya-

biaya yang ada (cost to change) akan semakin naik. Potensi penghematan akan 

terus turun sesuai dengan perubahan-perubahan perencanaan baru dalam 

pelaksanaan proyek. 

 

3.4 Nilai, Biaya dan Fungsi 

3.4.1 Nilai 

Arti nilai (value) sulit dibedakan dengan biaya (cost) atau harga (price). 

Nilai mengandung arti subyektif apalagi bila dihubungkan dengan moral, estetika, 

sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dalam pembahasan Rekayasa Nilai, nilai hanya 
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dikaitkan dengan ekonomi. Pengertian nilai dibedakan dengan biaya karena hal-

hal sebagai berikut (Soeharto, 1997).  

1. Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaannya, sedangkan harga atau 

biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga komponen-komponen 

yang membentuk barang tersebut.  

2. Ukuran nilai condong ke arah subyektif sedangkan biaya tergantung kepada 

angka (monetary value) pengeluaran yang telah dilakukan untuk mewujudkan 

barang tersebut. 
 

3.4.2 Biaya 

Biaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan dalam 

mengembangkan, memproduksi, dan aplikasi produk. Penghasil produk selalu 

memikirkan akibat dari adanya biaya terhadap kualitas, reliabilitas, dan 

maintainability karena ini akan berpengaruh terhadap biaya bagi pemakai. Biaya 

pengembangan merupakan komponen yang cukup besar dari total biaya. 

Sedangkan perhatian terhadap biaya produksi amat diperlukan karena sering 

mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu (unnecessary cost). 

Seperti halnya dengan kegiatan pengendalian yang lain, analisis biaya 

juga diperlukan untuk tolok ukur atau pembanding guna mengukur fakta-fakta 

yang telah terkumpul pada tahap informasi. Pentingnya analisis biaya bertambah 

karena RN bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fungsi yang 

sesungguhnya terhadap biaya yang diperlukan, dan memberikan cara pengambilan 

keputusan mengenai usaha-usaha yang diperlukan selanjutnya. Misalnya, apabila 

berdasarkan RN diperkirakan bahwa biaya untuk memproduksi suatu produk 

terlalu mahal mungkin sekali lebih baik produksi dihentikan atau dicari alternatif 

lain. 

 

3.4.3 Fungsi 

Pemahaman akan arti fungsi amat penting dalam mempelajari RN, 

karena fungsi akan menjadi obyek utama dalam hubungannya dengan biaya. 

Untuk mengidentifikasinya L.D. Miles menerangkan sebagai berikut (Seharto, 

1997): 
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1. Suatu sistem memiliki bermacam-macam fungsi yang dapat dibagi menjadi 2 

kategori sebagai berikut:  

a. Fungsi dasar, yaitu alasan pokok sistem itu terwujud. Misalnya struktur 

atas jembatan, fungsi pokoknya adalah sebagai alat untuk melewatkan lalu-

lintas, dan inilah yang mendorong untuk membuatnya. Sifat-sifat fungsi 

dasar adalah sekali ditentukan tidak dapat diubah lagi. Bila suatu peralatan 

kehilangan fungsi dasarnya berarti kehilangan nilai jualnya di pasaran 

yang melekat pada fungsi tersebut.  

b. Fungsi kedua (secondary function), adalah kegunaan yang tidak langsung 

untuk memenuhi fungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. 

Fungsi kedua kadang-kadang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak 

disukai. Misalnya, untuk menunjukkan nilai estetika bangunan, struktur 

atas jembatan dapat didesain dengan nilai estetika yang tinggi. Tetapi nilai 

estetika yang tinggi juga terkadang menghasilkan biaya yang mahal.  

2. Untuk mengidentifikasi fungsi dengan cara yang mudah adalah dengan meng-

gunakan kata kerja dan kata benda.  

Bila belum dapat menjelaskan fungsi dengan dua kata seperti di atas, 

berarti informasi yang tersedia masih kurang untuk mengidentifikasi dan 

mendefinisikan fungsi yang dimaksud. Adapun hubungan antara nilai, biaya, dan 

fungsi dijabarkan dengan memakai rumus-rumus berikut: 

 

Biaya
FungsiNilai =  atau 

Biaya
ManfaatNilai =  .......................................  (3.1) 

 

3.5 Teknik Rekayasa Nilai (RN) 

Agar RN memperoleh hasil yang diharapkan, perlu digunakan teknik-

teknik tertentu yang didasarkan atas pengertian bahwa rekayasa nilai banyak 

berurusan langsung dengan sikap dan perilaku manusia, juga dengan masalah-

masalah pengambilan keputusan dan pemecahan persoalan. Teknik ini terutama 

digunakan untuk pekerjaan desain engineering pada awal proyek. Para ahli 

semula berpendapat bahwa proyek tersebut sudah merupakan alternatif yang 
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terbaik. Di antara teknik-teknik tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut: 

1. Bekerja atas Dasar Spesifik  

Semua pekerjaan diarahkan dengan menggunakan analisis persoalan 

pada bagian-bagian atau area yang spesifik. Pilih suatu area tertentu untuk 

dipelajari secara mendalam, konsentrasikan kepada persoalan ini sampai 

menjumpai inti masalah, kemudian disusun suatu usulan atau alternatif. Usulan 

yang bersifat umum akan mudah dibantah atau disanggah. Sebaliknya, bila 

masalah khusus didukung oleh fakta-fakta akan mengundang tanggapan yang 

positif. 

2. Dapatkan Informasi dari Sumber Terbaik 

Untuk mendapatkan sumber informasi yang tepat dan terbaik, diusahakan 

dari berbagai sumber, kemudian mengkaji dan menyaringnya. Pada saat tingkat 

perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian tinggi, para spesialislah yang 

dianggap mengetahui hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu, mereka dapat 

dianggap sebagai sumber terbaik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

3. Hubungan Antar manusia 

Hubungan antar manusia sama bobotnya dengan penguasaan aspek 

teknis. Keberhasilan program RN tergantung kepada pengertian dasar hubungan 

antar manusia, bagaimana bekerjasama dengan semua pihak yang akan ikut 

berperan. Pentingnya hubungan tersebut tergantung dari besarnya derajat 

ketergantungan terhadap masing-masing pihak. Dalam kegiatan RN, derajat 

ketergantungan relatif tinggi, sehingga penguasaan hubungan yang baik akan 

amat menentukan keberhasilan program RN.  

4. Kerjasama Tim 

Sifat dari RN memerlukan usaha bersama dari berbagai pihak, maka 

proses RN dilakukan oleh suatu tim. Menyusun suatu tim Rekayasa Nilai yang 

dapat bekerja efektif sama pentingnya dengan proses RN itu sendiri. Dalam hal ini, 

minimal 4 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu disiplin yang diwakili, peranan, 

jumlah anggota, dan kompetensi masing-masing anggota yang bersangkutan. 

Jenis obyek (masalah) menentukan komposisi disiplin yang diserahi tugas untuk 

menanganinya. Bila tim rekayasa nilai disusun dari tenaga-tenaga di dalam 
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perusahaan yang bersangkutan (bukan dari konsultan) umumnya komposisi 

tersebut terdiri dari hal-hal berikut ini. 

a. Mereka yang memiliki masalah 

b. Mereka yang ditugaskan memecahkan masalah.  

c. Mereka yang terkena dampak pemecahan masalah. 

5. Mengatasi Rintangan 

Rintangan merupakan hal yang tidak asing dalam proses menuju 

kemajuan. Misalnya usaha melakukan perubahan pekerjaan sehari-hari yang telah 

terbiasa dalam kurun waktu yang lama, umumnya akan mengalami tantangan atau 

hambatan. Untuk menghadapinya, prosedur RN disusun sebagai berikut: 

a. Dikaji apakah rintangan kemungkinan besar akan terjadi atau hanya imajinasi. 

b. Bila kemungkinan besar akan terjadi, rintangan dianalisis lebih jauh dan 

ditentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. 

Pengkajian yang sistematis dan seksama dengan mengklasifikasi jenis dan sebab 

rintangan, akan mempermudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. 

 

3.6 Rencana Kerja Rekayasa Nilai (Value Engineering Job Plan) 

Proses pelaksanaan rekayasa nilai mengikuti suatu metodelogi berupa 

langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Menurut Imam Soeharto (1997), 

langkah-langkah yang tersusun secara sistematis ini lebih dikenal dengan 

"Rencana Kerja Rekayasa Nilai (RK-RN) atau Value Engineering Job Plan. 

Terdapat bermacam-macam istilah pada pakar tersebut, namun secara umum pada 

prinsipnya mempunyai cara kerja yang sama. 

Masing-masing tahapan Rekayasa Nilai akan dibahas lebih detail agar 

diperoleh pengertian tentang RK-RN yang lebih baik. Ada 6 (enam) tahap RK-RN 

yaitu: tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreatif, tahap penilaian, tahap 

pengembangan dan tahap rekomendasi. 

 

3.6.1 Tahap Informasi (Information Phase) 

Menurut Zimmerman (1982), tahap informasi ditujukkan untuk 

mendapatkan informasi seoptimal mungkin dari tahap desain suatu proyek. 
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Informasi tersebut antara lain berupa latar belakang yang memberikan informasi 

yang membawa kepada desain proyek, asumsi-asumsi yang digunakan, dan 

sensitivitas dari biaya untuk pemilikan dan pemanfaatan suatu bangunan.  

Menurut Dell' Isola (1982), pada saat pengumpulan informasi beberapa 

pertanyaan perlu mendapat jawaban seperti :  

a. Apakah ini ? 

b. Apa yang dikerjakannya ? 

c. Apa yang harus dikerjakannya ? 

d. Berapa biayanya ? 

e. Berapakah nilainya ? 

Harapannya adalah untuk mendapatkan informasi dasar dan mendapatkan 

lingkup bagian yang akan dikaji secara lebih rinci. Pertanyaan di atas dapat 

memberi alur pengertian sebagai berikut:  

a. Apakah ini ?, akan membawa kepada fitrah atau nature dari proyek beserta 

bagian-bagian dan komponen-komponennya.  

b. Apa yang dikerjakannya ?, akan membawa kepada peran atau fungsi pada 

umumnya dari proyek beserta bagian-bagian dan komponen-komponennya.  

c. Apa yang harus dikerjakannya ?, akan membawa kepada fungsi primer dari 

proyek beserta bagian-bagian dan komponen-komponennya atau merupakan 

alasan dasar diadakannya proyek tersebut.  

d. Berapa biayanya ?, akan membawa kepada biaya produksi atau pelaksanaan 

dari proyek beserta bagian-bagian dan komponen-komponennya.  

e. Berapakah nilainya ?, akan membawa kepada penghargaan atas manfaat 

yang akan didapat dari proyek beserta bagian-bagian dan komponen-

komponennnya oleh klien atau dalam hal ini pemilik proyek.  

Mengenai “nilai” ini perlu lebih dijelaskan karena sering ditemui dalam 

Rekayasa Nilai, maka menurut pendapat Thuesen (1993), nilai adalah ukuran 

penghargaan yang diberikan oleh seseorang kepada suatu barang atau jasa. 

Penghargaan ini mengacu kepada kepuasan yang akan didapat oleh seseorang atas 

barang atau jasa tersebut. Jadi tidak sepenuhnya melekat pada barang atau jasa itu, 

dan penghargaannya sangat bergantung kepada seseorang atas kepuasan yang 
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didapatnya. 

Faedah atau manfaat adalah ukuran kemampuan suatu barang atau jasa 

untuk memuaskan keinginan seseorang. Sebaliknya dari pada nilai, maka faedah 

melekat pada barang atau jasa. Dalam Rekayasa Nilai, faedah atau manfaat 

diidentifikasikan dengan fungsi dari barang atau jasa tersebut. 

Out put dari tahap informasi ini adalah berupa perkiraan biaya untuk 

melakukan fungsi dasar. Perkiraan biaya fungsi dasar ini kemudian dibandingkan 

dengan taksiran bagian dari seluruh bagian. Bila biaya seluruh bagian jauh 

melebihi biaya fungsi dasar, kemungkinan besar peningkatan nilai bisa dilakukan. 

 

3.6.2 Tahap Analisis Fungsi (Function Analysis Phase) 

1. Pengertian Fungsi 

Pendekatan fungsional mengandung pengertian bahwa uraian, kajian dan 

analisis yang akan dilakukan terhadap suatu proyek, akan mengacu kepada aspek 

fungsi dari proyek tersebut. Menurut Hario Sabrang (1998), fungsi dari sesuatu 

adalah peran sesuatu tersebut dalam sistem yang melingkupinya. Perannya atau 

kegiatan yang terjadi dalam proyek tersebut adalah untuk mendukung tercapainya 

tujuan sistem yang melingkupinya. 

Misalnya sebuah bangunan jembatan didesain dengan tujuan agar pemakai 

jembatan yang berada di atasnya dapat terjamin keamanan dan kenyamanannya, 

maka bangunan bawah jembatan harus mampu mendukung bangunan atas 

jembatan dan bangunan atas jembatan harus mampu menahan beban lalu-lintas 

serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jembatan. 

Menurut Mitchell (1982), pendekatan fungsional ini sangat strategis bagi 

Rekayasa Nilai karena pendekatan ini akan membedakan dengan teknik  

penghematan biaya yang lain. 

Seperti yang telah dikatakan oleh Thuesen (1993), bahwa dalam Rekayasa 

Nilai faedah diidentifikasikan dengan fungsi dari pada barang atau jasa tersebut. 

Maka fungsi melekat pada barang atau jasa itu sendiri. Menurut Mitchell (1982), 

fungsi suatu barang atau jasa merupakan jawaban atas pertanyaan "dapat 

melakukan apa benda atau barang atau jasa tersebut”, dan menurut Hario 
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Sabrang (1998) hal tersebut diidentifikasikan dengan dua kata yaitu kata kerja dan 

kata benda, seperti pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Pengertian Fungsi 

Fungsi 
Barang atau Jasa 

Kata Kerja Kata Benda 

Pulpen Membuat tanda Kata-kata 

Kacamata Menajamkan  Penglihatan  

Jembatan Memindahkan  Lalu-lintas 

Waduk Menyimpan  Air  

Gedung kantor Menyediakan  Ruang kerja 

Pondasi Menyangga  Bangunan  

Tiang Menyangga  Atap  

Pelatihan Mentransfer  Keterampilan  

Konsultasi Memberikan  Nasehat  
Sumber : Hario Sabrang, Enjinering Nilai,1998.  
 

 

Adalah metode mendapatkan fungsi seperti ini untuk mendapatkan 

ketajaman dan memfokuskan pengertian, sehingga tidak mengacu kepada hal 

yang bertele-tele.  

Fungsi yang ditetapkan sebagai alasan dasar diadakannya suatu barang 

atau jasa disebut fungsi primer, dan akan menjawab pertanyaan “apa yang harus 

dilakukan” oleh barang atau jasa tersebut. Misalnya pintu kamar tidur, pertama 

harus mengendalikan akses visual, ini fungsi primer ke-l, kedua harus 

mengendalikan akses audio, ini fungsi primer ke-2, ketiga mengendalikan akses 

aroma, ini fungsi primer ke-3, dan seterusnya. Hal ini akan menjawab pertanyaan 

“apa yang harus dilakukan”, ini merupakan kriteria dalam pintu kamar tidur 

tersebut.  

Selain fungsi primer, ada pula fungsi sekunder. Fungsi sekunder suatu 

barang atau jasa sangat situasional serta kondisional dan bergantung kepada 
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pembeli atau pemanfaatannya, sehingga bisa banyak dan berbagai ragam. Untuk 

lebih jelasnya hubungan antara fungsi primer dan fungsi sekunder dapat dilihat 

pada contoh (Tabel 3.2) di bawah ini:  

 

Tabel 3.2. Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder 

Fungsi Primer Fungsi Sekunder Barang atau 

Jasa Kata Kerja Kata Benda Kata Kerja Kata Benda 

Jembatan Memindahkan Lalu-lintas Memperindah 

Memberikan  

Lingkungan 

Landmark  

Waduk Menyimpan Air  Menternakan 

Menyediakan 

Ikan 

Tempat rekreasi 

Gedung Kantor Menyediakan  Ruang kerja Memberikan  Landmark  

Pelatihan Mentransfer  Keterampilan  Menediakan Tempat kerja 

Konsultasi Memberikan  Nasehat  Memberikan  Ilmu  

Sumber: Hario Sabrang, Enjinering Nilai, 1998. 

 

2. Functional Analysis System Technique (F.A.S.T. Diagram) 

Fast Diagram adalah teknik untuk memvisualisasikan proses pengecekkan 

tentang suatu desain dari suatu barang atau jasa, fungsinya mendukung 

pelaksanaan fungsi sistem yang melingkupinya dengan cara menjawab 

“mengapa” fungsinya demikian. Sedangkan bagian-bagiannya, fungsinya 

merupakan cara melaksanakan fungsi barang atau jasa tersebut, dengan cara 

menjawab “bagaimana caranya”. Dalam visualisasinya ditampilkan ke arah kiri 

menjawab pertanyaan “mengapa” dan ke kanan menjawab pertanyaan 

“bagaimana caranya”. 

Agar lebih jelas pemahaman tentang Fast Diagram, maka lihat Gambar 

3.2 di bawah ini : 
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Fungsi yang 
lebih tinggi 

Fungsi 
Primer 

Fungsi Primer 
Turunan 1 

Fungsi Primer 
Turunan 2 

Fungsi Primer 
Turunan 3 

Fungsi Primer 
Turunan 4 

Kriteria 
Desain 

Kriteria 
Desain 

Fungsi Primer 
Turunan 3 

Fungsi Primer 
Turunan 3 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Fungsi 
Sekunder 

Jalur Kritis Fungsional 

Bagaimana 
caranya? Mengapa? 

LINGKUP PEMBAHASAN 
 

Gambar 3.2 Model Fast Diagram 

(Widono, 2002) 

 

Teknik ini dikembangkan oleh Charles W. Bytheway dari Sperry Rand 

Corporation dan yang diperkenalkan melalui makalah yang disajikan pada 

National Comference of the Society of American Value Engineers pada tahun 

1965 di Boston Widono (2002). 

 

3.6.3 Tahap Kreatif (Creative Phase) 

Tahap kreatif adalah kemampuan untuk membentuk kombinasi baru dari 

dua konsep atau lebih yang sudah ada dalam pikiran. Untuk itu diperlukan 

kemampuan berpikir secara lateral dan dalam pelaksanaannnya dapat digunakan 

teknik brainstorming, yang merupakan upaya mendorong timbulnya ide-ide 

sebagai alternalif melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Kata kunci adalah 
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“apa saja yang dapat melaksanakan fungsi yang ditetapkan?” untuk mengatasi 

kendala-kendala dalam melaksanakan kreativitas diperlukan berbagai sikap, 

seperti kepekaan terhadap masalah, keterbukaan, kelancaran, dan fleksibilitas 

dalam berpikir (Hario Sabrang, 1998).  

Menurut De Bono (1982), terdapat dua cara berfikir secara vertikal dan 

berfikir secara lateral. Berfikir secara vertikal mendasarkan kepada logika, dan 

disebut vertikal karena ada kontinuitas berfikir dari satu tahap ke tahap berikutnya. 

Disamping logika dan kontinuitas secara vertikal bersifat memilih dan menilai. 

Dalam memilih ini tentulah perlu berbagai alternatif. Untuk menciptakan 

alternatif-alternatif inilah digunakan berfikir secara lateral. Berfikir secara lateral 

selalu siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti “apa sajakah yang bisa 

menggantikan cara-cara lama yang biasa dilakukannya?”.  

Menurut Rawlinson (1981), teknik brainstorming atau sumbang saran 

adalah suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok orang dalam 

waktu yang singkat. Waktu yang singkat itu antara 20 menit dengan hasil 100 ide 

sampai dengan 225 menit dengan hasil 1200 ide.  

Berfikir secara vertikal akan memilih dan menilai alternatif-alternatif yang 

telah dihasilkan oleh berfikir secara lateral, dan mengembangkan untuk 

mendapatkan solusi yang paling optimal. Dalam mengembangkan alternatif yang 

telah terpilih, tetap terbuka masuknya berfikir secara lateral, sehingga akan 

mendapatkan solusi yang total optimal (De Bono, 1982). 

Menurut Utami Munandar (1985) dalam uraiannya menyatakan bahwa 

definisi kreativitas adalah kemampuan untuk membentuk kombinasi baru dari dua 

konsep atau lebih yang sudah ada dalam pikiran.  

Menurut Rawlinson (1981) kreativitas adalah kemampuan untuk 

mengkombinasikan hal-hal yang semula tidak ada kaitannya, untuk memenuhi 

suatu fungsi tertentu. Dalam konsep kreativitas De Bono, fungsi ini merupakan 

acuhan sudut pandang dari berbagai hal atau data, kombinasi yang dapat dibentuk 

akan bermacam-macam, namun kombinasi tersebut harus mengacu kepada fungsi 

yang sama. Dari hal itu, pada tahap kreatif ini diharapkan dapat menghasilkan 

alternatif-alternatif atau ide baru dari hal-hal yang telah ditetapkan pada tahap 
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pengecekan kelayakan, untuk dilakukan rekayasa nilai.  

Menurut Utami Munandar (1985), dalam uraiannya pada Makalah 

Lokakarya Creative Problem Solving menyatakan bahwa pemikiran kreaktif 

dapat dilakukan bilamana seseorang atau suatu kelompok mempunyai sikap 

sebagai berikut:  

a. Kepekaan terhadap masalah, kemampuan untuk melihat masalah yang orang 

lain belum melihatnya, dapat melihat kekurangan, kelemahan atau kesalahan 

pada suatu objek atau intuisi.  

b. Kelancaran dalam berfikir, kemampuan untuk mencetuskan banyak gagasan 

yang mengarah pada pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah. 

c. Fleksibilitas dalam berfikir, kemampuan untuk memberikan gagasan yang 

bervariasi, bebas dari kekakuan, dan perservasi.  

d. Originalitas dalam berfikir, kemampuan-kcmampuan untuk memberikan 

jawaban/gagasan yang tidak biasa, yang jarang diberikan oleh orang lain. 

Menghadapi masalah dapat melihat asosiasi yang jauh, dapat melepaskan diri 

dari keterikatan objek atau situasi. 

e. Kemampuan melakukan redefinisi, untuk memberi arti pada objek atau 

masalah, dengan melepaskan interprestasi yang lama, yang biasa, untuk 

dapat menggunakan dengan cara yang baru.  

f. Kemampuan melakukan elaborasi, untuk mengembangkan suatu ide, konsep 

atau objek, memperkaya gagasan, memperinci gagasan dalam bentuk detail-

detailnya.  

Adapun hambatan untuk berfikir menurut Utami Munandar (1985) dalam 

uraiannya pada makalah yang sama menyatakan : 

a. Hambatan persepsi, yang timbul dalam pengamatan masalah untuk pertama 

kali. 

b. Hambatan emosional, diwarnai dan membatasi bagaimana kita melihat, dan 

bagaimana kita berfikir tentang suatu masalah.  

c. Hambatan kebudayaan, diperoleh dari pola-pala kebudayaan tertentu.  

d. Hambatan imajinasi, menghadapi kebebasan dalam mengeksplorasi dan 

memanipulasi gagasan-gagasan.  
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e. Hambatan intelektual, timbul bila dihimpun, dirumuskan atau diolah secara 

tidak benar.  

f. Hambatan ekspresi, membatasi konseptualisasi pada tahap terakhir dari 

ungkapan gagasan.  

g. Hambatan lingkungan, yang berasal dari lingkungan dekat sosial dan fisik.  

 

3.6.4 Tahap Penilaian (Judgement Phase) 

Pada tahap kreatif dengan konsep divergensi dihasilkan berbagai alternatif, 

sedangkan pada tahap penilaian dilakukan analisis dengan konsep konvergensi 

untuk mendapatkan yang terbaik. Alternatif terbaik ialah alternatif yang efektif 

serta efisien dan mempunyai kemungkinan dikembangkan untuk mendapatkan 

penghematan atau peningkatan kinerja yang optimal (Hario Sabrang, 1998).  

Menurut Mitchell dan Chandra (1988) tahap penilaian ini disebut dengan  

tahap analisis. Menurutnya ada empat proses tahap analisis, yaitu pertama tahap 

penentuan kriteria penilaian, kedua analisis kelebihan dan kekurangan, ketiga 

analisis kelayakan, dan keempat analisis matriks.  

Menurut Zimmerman dan Hart (1982) tahap analisis ini terdapat hanya 

satu proses, yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Sedangkan tahap kelayakan, 

tidak ada informasinya dan analisis matriks tidak terdapat pada tahap ini, tapi 

terdapat pada tahap rekomendasi yang lembar kerjanya disertakan dalam lampiran.  

Menurut Dell'Isola (1982) tahap analisis ini terdapat tiga proses, yaitu 

analisis kelebihan dan kekurangan, analisis kelayakan dan analisis matriks. 

Menurut Kadarsah Suryadi dan Ali Ramdhani (2000) dalam uraiannya  

menyatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan yang jumlah kriteria atau alternatif 

banyak, harus diusahakan mencari sesuatu fungsi yang dapat menggambarkan 

preferensi pengambilan keputusan dalam mengahadapi kriteria. Fungsi ini 

selanjutnya disebut sebagai fungsi nilai. Untuk memecahkan masalah 

pengambilan keputusan, yaitu dengan Proses Hierarki Analitik (PHA) dan 

Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 

(Promethee).  

Menurut Hario Sabrang (1998), untuk mendapatkan hasil yang baik 
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memang perlu saringan berjenjang, yaitu yang pertama adalah penentuan kriteria 

penilaian, kedua analisis kelebihan dan kekurangan, yang maksudnya adalah 

untuk melakukan saringan cepat karena banyaknya alternatif yang akan timbul. 

Ketiga adalah analisis kelayakan pengadaan, yang berarti analisis pada initial 

investment, sehingga akan lebih banyak dari segi pengadaannya. Keempat adalah 

analisis kelayakan pemanfaatan, yang lebih pada masalah kegiatan penggunaan 

atas hal yang sudah dibuat. Keempat analisis tersebut di atas terkait satu sama lain 

seakan-akan ada saringan kasar, saringan sedang dan saringan halus. Hal yang 

penting adalah menyusun kriteria dari masing-masing saringan sehingga bisa 

berfungsi sebagai yang kasar, sedang dan halus.  

1. Penentuan Kriteria Penilaian 

Menurut Hario Sabrang (1998), sistem penilaian diberikan secara bersama-

sama antara alternatif-alternatif yang telah ditentukan dengan kriteria-kriteria 

yang ditentukan sebagai parameter penilaian, kriteria tersebut sebagai titik tolak. 

Cara pemberian nilai dengan menggunakan skala antara 1 sampai 4 pada kolom 

kriteria-kriteria yang akan ditentukan sebagai parameter penilaian. 

Penentuan kriteria penilaian ini didasarkan pada pendapat para ahli atau 

pakar di bidang jembatan melalui isian kuisioner. Kriteria yang akan diajukan 

sebagai acuan penentuan kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

a. Biaya awal 

b. Waktu pemesanan 

c. Waktu pelaksanaan 

d. Kemudahan pelaksanaan 

e. Kekuatan dan mutu bahan 

f. Biaya pemeliharaan 

g. Teknologi 

h. Sarana kerja dan tenaga kerja 

i. Pabrikasi  

j. Kemudahan bentuk 

k. Kerapihan produk 

l. Pengaruh cuaca 
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2. Analisis Untung dan Rugi  

Analisis kelebihan dan kekurangan merupakan tahap penyaringan yang 

paling kasar di antara metode yang dipakai dalam tahap penilaian. Sistem 

penilaian diberikan secara bersama-sama antara alternatif-alternatif yang telah 

ditentukan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan sebagai parameter penilaian 

atau menurut Hario Sabrang (1998), kriteria-kriteria tersebut sebagai titik tolak.  

Cara pemberian ni1ai dengan menggunakan skala antara 1 sampai dengan 

4 pada kolom kriteria-kriteria yang akan ditentukan sebagai parameter penilaian. 

Untuk kelebihan diberi tanda (+) dan kekurangan diberi tanda (-) Nilai kriteria 

diberikan secara rinci berdasarkan urutan rangking skala 1 sampai dengan 4. 

Kriteria-kriteria yang dimaksud pada tahap analisis kelebihan dan kekurangan 

seperti, biaya bahan, waktu pelaksanaan, daya dukung, teknologi, sarana kerja, 

pabrikasi, kemudahan pelaksanaan, biaya pemeliharaan, dan lain-lain.  

Cara pemberian nilai tidak harus mutlak seperti yang telah diterangkan di 

atas, pemberian ini berdasarkan tingkat kepentingan yang mendasar dari masing- 

masing kriteria yang dipakai. Untuk lebih jelasnya dalam menentukan nilai 

kriteria (sebagai contoh), dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. 

 

Tabel 3.3. Pemberian Nilai Kriteria 

Kelebihan Kekurangan 
No. Kriteria-kriteria 

( + ) ( - )  

1 Biaya awal (murah atau mahal) 4 -4 

2 Waktu pemesanan (cepat atau lambat) 3,5 -3,5 

3 Waktu pelaksanaan di lapangan (cepat atau lambat) 3,5 -3,5 

4 Kemudahan pelaksanaan (mudah atau sulit) 3,5 -3,5 

5 Kekuatan dan mutu (baik atau jelek) 3 -3 

6 Biaya pemeliharaan (rendah atau tinggi) 3 -3 

7 Teknologi (manual atau dengan alat/teknologi) 2,5 -2,5 

8 Sarana kerja (tersedia atau tidak tersedia) 2 -2 

9 Pabrikasi  (manual atau proses pabrik) 2 -2 

Sumber: Hario Sabrang, 1998 

 

 25



 

3. Analisis Tingkat Kelayakan  

Menurut Hario Sabrang (1998), dari analisis kelebihan dan kekurangan 

telah didapat peringkat dari alternatif-alternatif. Kemudian pada alternatif-

alternatif dengan peringkat yang tinggi akan dilakukan analisis alternatif atas 

kelayakan pengadaannya. Analisis ini akan menjawab, apakah waktu pelaksanaan 

pembuatannya lebih pendek, apakah potensi penghematannya lehih besar, dan 

sebagainya. Pada analisis kelayakan pengadaan perlu ditetapkan kriteria sebagai 

parameter penilaian pada proses pembuatan komponen alternatif berdasarkan 

pada desainnya.  

Penilaian dilakukan dengan menentukan bobot dari masing-masing 

kriteria, skala bobot bisa diambil antara 1 sampai dengan 5. Menurut Hario 

Sabrang (1998), penilaian 1 sampai dengan 5 (sebagai contoh) dapat diartikan 

sebagai berikut yaitu nilai 5 adalah yang sangat baik, nilai 4 adalah baik, nilai :3 

adalah cukup, nilai 2 adalah jelek dan nilai 1 adalah yang paling jelek  

Penilaian di atas akan menghasilkan peringkat baru berdasarkan kriteria 

yang diukur dengan nilai pembanding tersebut. Kriteria-kriteria pada tahap  

analisis kelayakan pengadaan tidak harus sama dengan kriteria pada analisis 

kelebihan dan kekurangan. Kriteria-kriteria dalam analisis kelayakan ini adalah 

sebagai  berikut: 

1 Biaya awal (mahal atau murah) 

2 Waktu pemesanan (cepat atau lambat) 

3 Waktu pelaksanaan di lapangan (cepat atau lambat) 

4 Kemudahan pelaksanaan (mudah atau sulit) 

5 Kekuatan dan mutu 

6 Biaya pemeliharaan (tinggi atau rendah) 

7 Teknologi (manual atau dengan alat/teknologi) 

8 Sarana kerja 

9 Pabrikasi  

 

Menurut Hario Sabrang (1998), Analisis kelayakan pemanfaatan adalah 

menganalisis kelayakan untuk waktu yang akan datang, yaitu barang atau jasa 
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yang telah tersedia atau jadi seperti rumah yang telah selesai dibangun, 

mempunyai nilai manfaat untuk tempat tinggal. Misalnya umur bangunan 20 

tahun. Teknik yang dipakai adalah Analisis Manfaat dan Biaya. Untuk maksud 

memilih biaya yang hemat, digunakan teknik life cycle costing.  

Di dalam menyusun anggaran suatu proyek harus dibuat terlebih dahulu 

adalah membuat anggaran biaya. Kemudian dengan analisis fungsi didapat 

beberapa alternatif yang semuanya mengeliminasi biaya-biaya yang tidak perlu 

dan akhirnya mereduksi biaya proyek. Dalam mengevaluasi kriteria mana yang 

harus diambil demi menghemat biaya, perlu diperhatikan dasar-dasar 

pertimbangan sebagai berikut:  

a. Kemungkinan penghematan yang cukup berarti  

b. Terdapatnya sumber daya dan waktu yang cukup  

c. Kemungkinan adanya pengembangan berdasarkan life cycle cost yang lehih  

rendah  

d. Mungkin untuk dilaksanakan  

e. Dana kebutuhan proyek yang kurang lengkap  

f. Data biaya untuk life cycle cost yang belum bisa diestimasi, seperti biaya 

operasi penggantian dan perawatan.  

Life cycle cost adalah total biaya ekonomis, biaya yang dimiliki dan biaya 

operasi suatu fasilitas, proses manufaktur atau produk. Analisis life cycle cost 

menggambarkan nilai biaya sekarang (present value) dan nilai biaya yang akan 

datang (future value) dari suatu proyek selama umur manfaat proyek itu sendiri 

(lihat Gambar 3.3). Jenis biaya yang termasuk dalam life cycle cost diantaranya 

biaya investasi, biaya pemilikan, biaya rekayasa (desain, pelaksanaan dan 

pengawasan) termasuk biaya inisial atau biaya awal. Biaya perubahan desain, 

biaya administrasi termasuk ke dalam biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan 

biaya penggantian serta biaya beban bunga yang dibebankan selama proyek. 

 

Life cycle cost 
Inisial  Operasi  Pemeliharaan  Penggantian  

 
Gambar 3.3. Life cycle Cost  
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Penggunaan life cycle cost sebagai alat dalam proses pengembalian 

keputusan dan sensitivitas terhadap biaya operasi merupakan suatu rangkaian 

perhitungan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan moneter yang 

saling berhubungan satu sama lainnya.  

Tidak semua faktor-faktor biaya siklus hidup (life cycle cost factor) akan 

berlaku pada setiap situasi, tergantung pada hal yang akan dianalisis, karena 

dengan menentukan faktor-faktor tersebut diperlukan evaluasi, biaya siklus hidup 

dari perencanaan dan alternatif-alternatif pilihan harus dipertimbangkan, dihitung 

dan dibandingkan. Faktor-faktor yang relevan terhadap perencanaan sistem 

struktur atas jembatan adalah biaya dasar (initial cost or base cost), biaya 

penggantian (replacements cost), dan operasi (operation cost). Biaya-biaya ini 

akan dipengaruhi oleh waktu, oleh karena itu pengeluaran yang dipengaruhi oleh 

waktu seperti penyusutan konstruksi (depresisasi) harus diperhitungkan dalam 

perencanaan biaya siklus hidup. Penyusutan konstruksi (depresiasi) adalah nilai 

ganti per tahun yang harus dikeluarkan atas beban pendapatan sebelum pajak yang 

besarnya tergantung dari umur ekonomis (economic life). Penyusutan biasa 

diambil sebesar 2,5% dari harga konstruksi (Hartono Poerbo, 1998) Biaya operasi 

seperti biaya pemeliharaan (maintenance cost) dan biaya personil (personnel cost).  

Ada dua metode yang umum dipakai dalam melakukan analisis biaya 

siklus hidup, yaitu pertama biaya-biaya pengeluaran yang diestimasikan dan akan 

terjadi pada waktu yang sedang dikonversikan pada nilai sekarang (present worth), 

dan metode kedua adalah pengeluaran yang terjadi dikonversikan pada 

serangkaian pembayaran annual (annualized). Kedua metode tersebut akan 

memunculkan perbandingkan antara alternatif-alternatif perencanaan.  

Biaya siklus hidup menggunakan present worth method adalah 

menghendaki biaya pengeluaran-pengeluaran sekarang dan masa yang akan 

datang, dibawa kembali pada suatu garis dasar (base line) dari biaya-biaya pada 

hari ini. Biaya-biaya awal dinyatakan di dalam nilai sekarang (present worth), 

sedangkan biaya-biaya penggantian (replacements cost) dan biaya pemeliharaan 

dan penggunaan (maintenance cost & operations cost) dibawa ke suatu garis 

dasar dan dinyatakan dalam nilai sekarang.  
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Proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif yang 

terbaik menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan adalah hal yang tidak 

mudah, karena ada beberapa kriteria yang sifatnya tidak kuantitatif sehingga 

diperlukan teknik lain untuk menentukan alternatif mana yang terbaik. Proses 

pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif. Peralatan 

utama PHA adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi 

manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur  

dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok 

tersebut diatur menjadi suatu hirarki (Permadi, 1992).  

 

4. Analisis Matriks dengan Proses Hierarki Analitis (PHA)  

PHA dikembangkan oleh Thomas L. Saaty yang dapat memecahkan 

masalah yang kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. 

Juga kompleksitas ini disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, 

ketidakpastian persepsi pengambilan keputusan serta ketidakpastian tersedianya  

data statistik yang akurat atau bahkan tidak ada sama sekali. Kelebihan PHA 

dibandingkan dengan yang lain, menurut Kandarsah Suryadi dan Ali Ramdhani 

(2000) adalah pertama struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria 

yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam, kedua 

memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai 

kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan, ketiga 

memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas 

pengambilan keputusan. Selain itu, PHA mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria yang berdasar pada 

perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki.  

 

Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode PHA meliputi: 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan sub tujuan-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif 

pada tingkat kriteria yang paling bawah.  
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c. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan 

atau kriteria yang setingkat di atas. Perbandingan dilakukan dengan 

judgement dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan 

suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.  

d. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh penilaian 

(judgement) seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah 

banyaknya elemen yang dibandingkan.  

e. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulang.  

f. Mengulangi langkah c, d, dan e untuk seluruh tingkat hirarki.  

g. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah untuk mensintesis penilaian 

(judgment) dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki 

terendah sampai pencapaian tujuan.  

h. Memeriksa kosistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka, 

penilaian (judgement) data harus diperbaiki.  

Penentuan prioritas (lihat Table 3.4), menurut Saaty (1980) dengan 

menetapkan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan 

tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain.  
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Tabel 3.4 Skala Kuantitatif Menurut Saaty (1980) 

Intensitas 

Kepentingan
Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besar terhadap tujuan 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari pada elemen yang 

lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen 

dibanding elemen lainnya. 

5 Elemen yang satu lebih penting dari 

pada elemen yang lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sangat 

kuat menyokong satu elemen 

dibanding dengan lainnya. 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak 

penting dari pada elemen lainnya. 

Satu elemen yang kuat disokong 

dan dominan terlihat dalam 

praktek. 

9 Satu elemen jelas lebih mutlak 

penting dari pada elemen lainnya. 

Bukti yang mendukung elemen 

yang satu terhadap elemen lain 

memiliki tingkat penegasan 

tertinggi yang mungkin 

menguatkan. 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang berdekatan. 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara dua pilihan. 

Kebalikan  Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j, 

maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i.  

 

Untuk memudahkan pemahaman tentang penggunaan PHA sebagai 

analisis matriks pada penelitian tesis ini, lebih baik dibahas langkah satu per satu. 

Pada dasarnya PHA adalah suatu teknik yang sederhana dan efisien untuk 

memecahkan persoalan. Langkah-langkah PHA yang lebih detail adalah sebagai 

berikut ini: 

a. Tetapkan kriteria yang sesuai dengan preferensi jembatan antara berbagai 

sifat dengar membentuk matriks yang membandingkan berbagai sifat itu 

secara berpasangan yang berkenaan dengan nilai ekonomis yang rendah. 

b. Kriteria-kriteria yang telah dibentuk pada poin 1 akan membentuk matriks 
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berpasangan dengan membentuk elemen-elemen kolom dan elemen baris.  

c. Elemen yang ada di kolom sebelah kiri, selalu dibandingkan dengan elemen-

elemen yang ada di puncak, dan nilainya diberikan kepada elemen dalam 

kolom, sewaktu dibandingkan dengan elemen dalam baris.  

d. Selanjutnya meratakan sepanjang baris dengan menjumlahkan semua nilai 

dalam setiap baris matriks yang dinormalisasikan dan membaginya dengan 

banyaknya entri dari setiap baris. Sintesis ini menghasilkan persentasi 

prioritas relatif menyeluruh.  

e. Dengan ketakkonsistenan, semua nilai itu berubah, yang menjadi pertanyaan 

adalah berapakah signifikannya perubahan ini? Misalkan ingin 

membandingkan ketakkonsistenan dengan nilai yang akan dipero1eh jika 

pertimbangan-pertimbangan itu acak. Untuk itu kalikan matriks yang tidak 

konsisten dengan baris pada prioritas vektor (VP). Proses ini akan 

menghasilkan matriks II.  

f. Langkah selajutnya baris matriks II dijumlahkan dengan prioritas vektor (VP), 

sehingga menghasilkan nilai prioritas (MNP) pada masing-masing kriteria.  

g. Nilai prioritas ini diuji konsistensinya. Indeks konsistensinya (CI) akan 

dibandingkan dengan rasio konsistensi (CR) untuk menunjukan bahwa 

konsistensi baik atau tidak. PHA mengukur konsistensi menyeluruh dari 

berbagai pertimbangan melalui rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 

10 % atau kurang. Jika lebih dari 10%, pertimhangan itu agak acak dan 

mungkin perlu diperbaiki.  

"Present Value" (PV) atau "Present Worth" (PW) dapat dihitung jika 

perhitungan PV, untuk investasi digunakan anggapan bahwa tingkat bunga 

yang relevan setiap tahunnya adalah sama atau tetap. 

Perhitungan PV ini secara umum dapat dituliskan sebagai berikut : 
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   dimana  :  At = aliran yang diterima pada periode t  

       i  =  tingkat bunga 

 32



 

Jika pembayaran setiap tahun dalam jumlah yang sama, maka keadaan ini 

disebut sebagai faktor cicilan modal ("Capital Recovery Faktor") dengan rumus 

sebagai berikut : 

 
1)1(

)1(
−+

+
= n

n

i
iiCRF  .............................................................................  (3.3) 

 

CRF" dapat digunakan untuk menghitung besar pengembalian dari beban hutang 

secara periodik untuk n tahun dengan beban bunga sebesar i.  

 Contoh perhitungan untuk mengetahui Present Value (PV) bila i =10 %,         

15  %, dan 20 % pertahun dari uang Rp. 100 dalam lima tahun seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 3.4. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa nilai PV semakin kecil karena 

biaya pengembalian semakin berkurang tiap tahunnya. Tingkat bunga juga berpengaruh 

terhadap nilai PV, semakin besar tingkat bunga maka nilai PV akan semakin kecil tiap 

tahunnya. 
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Gambar 3.4  “PV” dari Rp. 100 untuk lima tahun kemudian 

 

Suatu cara untuk memperbaiki konsistensi bila tidak memuaskan adalah 

dengan jalan memperingatkan aktivitas-aktivitas menurut suatu urutan sederhana 

yang didasarkan pada bobot-bobot yang diperoleh pada proses pertama.  

Jika menggunakan intensitas sifat dari kriteria-kriteria dalam menentukan 

penilaian maka sifat-sifat (contoh tinggi, sedang, dan rendah) tersebut harus 

dikalikan dengan vektor prioritas (VP) kriteria dengan VP sifat-sifat tersebut 
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untuk menghasilkan nilai prioritas tertinggi berdasarkan intensitas sifat yang 

diinginkan.  

Jika dalam saat penilaian alternatif telah tiba maka prioritas vektor (VP) 

dari masing-masing alternatif tersebut harus dikalikan dengan bobot prioritas dari 

sifat-sifat pada kriteria, untuk mendapatkan alternatif yang diinginkan sesuai 

dengan intensitas sifat yang melekat pada kriteria. 

 

3.6.5 Tahap Pengembangan (Development Phase) 

Pada tahap ini alternatif-alternatif yang terpilih dari tahap sebelumnya 

dibuat program pengembangannya sampai menjadi usulan yang lengkap. Menurut 

Iman Soeharto (1997), dalam proses kegiatan manajemen proyek secara umum 

tim tidak cukup memiliki pengetahuan yang menyeluruh dan spesifik, artinya 

masih diperlukan aturan dari pakar-pakar lain diluar bidang teknik sipil untuk 

melengkapi data yang bersifat non teknis sebagai pertimbangan sebelum 

mengambil keputusan.  

Menyiapkan saran-saran tertulis untuk alternatif yang akan dipilih. Pada 

tahap ini harus dilakukan perhitungan secara detail sehingga akan mendapatkan 

gambaran secara jelas. Perhitungan secara teknis tidak akan dilakukan dan sebagai 

gantinya adalah dengan mengacu kepada standar teknis jembatan dari Bina Marga, 

berguna untuk memperhitungkan kekuatan struktur dari jembatan.  

Selain menganalisis teknis, juga ditinjau life cycle cost nya. "Life cycle 

cost" adalah total biaya ekonomis, biaya yang dimiliki dan biaya operasi suatu 

fasilitas, proses manufaktur atau produk. Analisa "Life cycle cost" sendiri 

menggambarkan nilai sekarang dan nilai yang akan datang ("present dan future 

cost") dari suatu proyek selama umur manfaat proyek itu sendiri. "Life cycle cost" 

dipakai sebagai alat bantu dalam analisa ekonomi untuk mencari alternatif 

berbagai kemungkinan faktor dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip 

ekonomi yang dipakai dalam "Life Cycle Cost" yaitu :  

1.  Biaya sekarang ("Present Value"). 

2.  Biaya dikemudian hari ("Future cost"). 

Jenis-jenis yang termasuk biaya dalam "Life Cycle Cost" adalah :  
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1.  Biaya investasi 

2. Biaya pemilikan 

3.  Biaya rekayasa (perencanaan, desain dan pengawasan)  

4.  Biaya perubahan desain. 

5.  Biaya administrasi 

6.  Biaya penggantian 

7. Biaya operasi 

8. Biaya Pemeliharaan. 

9.   Biaya beban bunga yang dibebankan selama proyek. 

 

3.6.6 Tahap Rekomendasi (Recommendation Phase) 

Tahap rekomendasi adalah tahap akhir proses Rekayasa Nilai. Laporan 

hanya mengetengahkan fakta dan informasi yang mendukung argumentasi. 

Menurut Iman Soeharto (1997), semua varians aspek teknis sampai dengan aspek 

yang non teknis dapat menggambarkan secara jelas bahwa alternatif pilihan 

mempunyai nilai penghematan yang lebih baik dengan alternatif yang lain. 

Menurut Taufik Hidayat (2001), tahap ini untuk melaporkan dan  

mempresentasikan hasil studi Rekayasa Nilai dengan merekomendasikan 

alternatif pilihan berdasarkan keuntungan yang diproleh tanpa meninggalkan 

fungsi utamanya. 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Tiap 

tahapan merupakan bagian yang menentukan untuk menjalankan tahapan 

selanjutnya. Teori-teori yang sudah ada merupakan dasar dalam melaksanakan 

penelitian dan mengacu pada latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai. 

Untuk mendapatkan penelitian yang baik, diperlukan suatu urutan langkah yang 

cermat. Hal ini dikarenakan penelitian merupakan suatu proses yang saling 

berinteraksi satu sama lainnya sehingga setiap langkah perlu dilaksanakan secara 

cermat. 

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah dan rencana dari proses 

berpikir dan memecahkan masalah, mulai dari penelitian pendahuluan, penemuan 

masalah, pengamatan, pengumpulan data baik dari referensi tertulis maupun 

observasi langsung di lapangan. Melakukan pengolahan dan interpretasi data 

sampai penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. 

 

4.1. Materi Penelitian 

Pada penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan analisis value 

engineering untuk menentukan nilai biaya proyek yang paling ekonomis dari 

empat tipe jembatan yang dipilih yaitu untuk jembatan beton prestress, jembatan 

komposit baja-beton, jembatan rangka baja dan jembatan beton konvensional. 

 

4.2. Objek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian akan dilakukan pada Pembangunan Jembatan Kali 

Pekacangan yang berada pada ruas jalan Langgar–Brangsong, Kecamatan 

Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Jembatan ini akan dipasang di atas Kali 

Pekacangan yang memiliki kedalaman dasar sungai yang tak terukur. 

Subjek penelitian ini adalah akan dilakukan pemilihan struktur atas 

jembatan yang paling ekonomis dengan membandingkan empat tipe jembatan 

yaitu jembatan beton prestress, jembatan komposit baja-beton, jembatan rangka 
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baja dan jembatan beton konvensional dengan menggunakan metode rekayasa 

nilai (value engineering). 

 

4.3. Jenis Data 

1. Data Primer 

 Data Pokok Dalam Penelitian ini adalah : 

a. Data lokasi jembatan 

b. Daftar harga material 

c. Daftar harga upah 

d. Daftar alat berat 

2. Data Sekunder 

Data yang didapat di luar data primer sebagai data pelengkap. Data tersebut 

adalah : 

a. Gambar desain (Standar Bina Marga) 

b. Rencana anggaran biaya 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Mencari data dan informasi yang relevan tentang landasan teori yang 

bersumber pada referensi yang relevan dengan topik penelitian. 

2. Observasi 

Mendapatkan data secara langsung dengan mengamati hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data akan menggunakan metode rekayasa nilai 

dengan langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut: 

1. Membuat analisis value engineering terhadap pelaksanaan empat model 

jembatan yang akan dibandingkan yaitu jembatan pre-stress, jembatan 

komposit baja-beton, jembatan rangka baja dan jembatan beton konvensional 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Tahap informasi (Information phase) 

Dalam tahap ini, mengumpulkan informasi mengenai lokasi 

pembangunan jembatan, permasalahan-permasalahan yang akan timbul 

ketika pelaksanaan pembangunan jembatan, seperti penampang 

(kedalaman) sungai, aliran air sungai, akses ke lokasi jembatan, 

ketersediaan material. 

Data-data di atas diperoleh dengan cara melakukan observasi lapangan 

sehingga diperoleh data-data berupa data penampang sungai, data 

informasi banjir, data akses ke lokasi jembatan, dan data ketersediaan 

material di daerah sekitar. 

Output dari tahap ini adalah diperoleh informasi kondisi lapangan tempat 

jembatan akan dibangun, dan perkiraan kemudahan pelaksanaan proyek 

nantinya. 

 

b. Tahap analisis fungsi (function analysis phase) 

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan tahap pelaksanaan dari 

pekerjaan struktur atas jembatan, kemudian dari tiap tahap pelaksanaan 

tersebut, ditetapkan fungsinya. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis fungsi adalah F.A.S.T 

diagram (Function Analysis System Technique).  

Tahapan ini akan menghasilkan mana fungsi yang primer, sekunder dan 

tersier dan indeks nilai yang akan menunjukan layak tidaknya dilakukan 

rekayasa nilai.  

Pertanyaan kunci yang perlu dikemukakan pada tahap ini adalah apakah 

yang harus dilakukan ?, layak tidakkah pengkajian rekayasa nilai ini?.  

Output dari tahap ini adalah diperoleh prioritas konstruksi jembatan 

berdasarkan fungsinya dengan memilah fungsi primer dan fungsi 

sekunder. Contohnya gelagar merupakan fungsi primer jembatan 

sedangkan tiang sandaran merupakan fungsi sekunder dari jembatan, 

maka analisis akan ditekankan pada kekuatan gelagar. 
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c. Tahap Kreatif (creative phase) 

Pada tahap ini melakukan pendekatan secara kreatif dengan 

menggunakan ide-ide penggunaan alternatif jembatan yang akan 

dianalisis. Alternatif jembatan yang akan dianalisis adalah jembatan 

beton konvensional, jembatan rangka baja, jembatan beton prestress dan 

jembatan komposit baja-beton. 

Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data analisis struktur atas 

jembatan, data metode kerja yang digunakan untuk masing-masing 

jembatan yang akan digunakan, data peralatan yang akan digunakan 

untuk masing-masing jembatan yang akan dianalisis. 

Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data standar 

penggunaan struktur atas jembatan untuk masing-masing jenis jembatan 

(jembatan beton konvensional, rangka baja, beton prestress, dan 

komposit baja-beton), yang dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum 

atau dari konsultan-konsultan perencana konstruksi jembatan. 

Output dari tahap ini akan diperoleh alternatif jembatan apa saja yang 

mungkin untuk dibangun di atas Kali Pekacangan berdasarkan jenis 

konstruksi atas yang akan digunakan, kekuatannya, dan teknik 

pelaksanaanya.  

Pertanyaan kunci yang digunakan pada tahap ini adalah apa lagi yang 

bisa melaksanakan fungsi primer. Kreativitas ini merupakan jantung dari 

upaya rekayasa nilai. 

 

d. Tahap penilaian dan analisis (judgment phase) 

1) Penentuan kriteria penilaian 

Untuk menentukan alternatif mana yang sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini, maka diperlukan pendapat dari para ahli konstruksi 

jembatan mengenai kriteria penilaian yang akan digunakan dengan 

cara menyebarkan kuisioner. Kriteria penilaian yang akan diajukan 

sebagai pertimbangan para pakar/ahli adalah sebagai berikut: 
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a) Biaya awal 

b) Waktu pemesanan 

c) Waktu pelaksanaan 

d) Kemudahan pelaksanaan 

e) Kekuatan dan mutu bahan 

f) Biaya pemeliharaan 

g) Teknologi 

h) Sarana kerja dan tenaga kerja 

i) Pabrikasi  

 

2) Analisis untung dan rugi 

Analisis untung rugi ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner 

untuk mendapatkan pendapat responden mengenai keuntungan atau 

kerugian dari alternatif yang akan dianalisis. 

Kriteria utama yang dipandang sangat penting diberi nilai 4 

(empat) untuk kriteria awal, sedang kriteria lain ditetapkan secara 

relatif. Nilai kriteria diberikan secara rinci sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Penentuan Struktur Atas Jembatan Kali Pekacangan 

Kelebihan Kekurangan 
No. Kriteria-kriteria 

( + ) ( - )  

1 Biaya awal (murah  atau mahal) 4 -4 

2 Waktu pemesanan (cepat atau lambat) 3,5 -3,5 

3 Waktu pelaksanaan di lapangan (cepat atau lambat) 3,5 -3,5 

4 Kemudahan pelaksanaan (mudah atau sulit) 3,5 -3,5 

5 Kekuatan dan mutu (baik atau jelek) 3 -3 

6 Biaya pemeliharaan (rendah  atau tinggi) 3 -3 

7 Teknologi (manual atau dengan alat/teknologi) 2,5 -2,5 

8 Sarana kerja (Tersedia atau tidak) 2 -2 

9 Pabrikasi (ditempat atau dipabrik) 2 -2 

 

 

 

 40



 

3) Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner 

untuk mendapatkan pendapat responden mengenai kelayakan dari 

alternatif yang dianalisis. 

Penilaian dilakukan terhadap empat alternatif jembatan, yaitu 

jembatan beton, rangka baja, komposit dan prestress. Penilaian 

diberikan berdasarkan tingkat kelakayan struktur jembatan yang 

dijadikan alternatif pilihan. Nilai 1 menunjukkan tingkat kelayakan 

sangat rendah sedangkan nilai 5 menunjukkan tingkat kelayakan 

sangat tinggi. 

 

4) Analisis Matriks 

Analisis matriks dilakukan dengan cara menyebar kuisioner untuk 

mendapatkan pendapat responden untuk memperoleh tinggi potensi 

penghematan yang paling baik. 

Pada tahap ini akan ditentukan kriteria seperti halnya pada analisis 

untung rugi dan analisis kelayakan. Kriteria ini diolah untuk 

mengidentifikasi pekerjaan jembatan yaitu parameter kriteria 

penentuan struktur atas jembatan. 

Analisis matriks akan membahas 4 jenis struktur atas jembatan 

dengan metode matriks berpasangan antara kriteria-kriteria untuk 

memperoleh tinggi potensi penghematan yang paling baik dengan 

intensitas ukuran dari masing-masing kriteria, dan kriteria-kriteria 

tersebut akan menjadi parameter untuk menetapkan alternatif jenis 

struktur atas jembatan. 

Output dari tahap ini adalah dapat ditentukan alternatif pilihan yang 

memiliki skor tertinggi untuk kemudian dianalisis pada tahap 

pengembangan. 
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e. Tahap pengembangan (development phase) 

Pada tahap ini merupakan tahap pengembangan dari tahap penilaian di 

atas. Pada tahap ini setelah analisis matriks dilakukan, maka alternatif 

pilihan dianalisis secara detail dengan analisis teknis dan perhitungan 

biaya siklus hidup untuk mendapatkan pilihan yang benar-benar 

terseleksi. Pilihan alternatif yang terpilih mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi. 

Data yang dibutuhkan pada  kedua tahap ini adalah data struktur atas 

jembatan, data harga pelaksanaan konstruksi, data biaya operasional. 

Data-data tersebut diperoleh dengan cara mengambil data dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. 

 

f. Tahap rekomendasi atau presentasi (recommendation phase) 

Pada tahap ini dilakukan pelaporan dan perekomendasiaan dari alternatif 

yang dipilih. Hal-hal yang dilaporkan adalah mengenai: 

1) Model desain dan spesifikasi 

2) Alat-alat analisis 

3) Pilihan alternatif 

4) Penghematan yang terjadi 

5) Konsep pemilihan alternatif 

6) Gambar desain dari alternatif yang dipilih 

 

4.6. Diagram Alir Penelitian 

Arus kegiatan penelitian secara keseluruhan harus dirancang sebaik-

baiknya, karena arus kegiatan penelitian adalah sebagai pedoman dalam 

mengadakan penelitian dan mengetahui prestasi yang telah dicapai dalam 

penelitian ini. Adapun arus kegiatan penelitian secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram alir penelitian 
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BAB V 

ANALISIS PENERAPAN METODE REKAYASA NILAI  

PADA PROYEK JEMBATAN KALI PEKACANGAN PURBALINGGA 

 

5.1 Tahap Informasi 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis rekayasa nilai untuk 

menentukan struktur atas jembatan Kali Pekacangan Purbalingga, dimana struktur 

bawah dari jembatan sudah terpasang dengan bentang antar abutment 20 meter 

dan lebar jalan 7 meter. Jembatan Kali Pekacangan terletak di Ruas Jalan 

Langgar-Brangsong yang berada di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga 

merupakan salah satu jembatan yang akan dijadikan objek penelitian untuk 

menentukan tipe konstruksi jembatan yang paling ekonomis dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan. Lokasi Jembatan Kali Pekacangan 

terletak di ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan 

Kejobong, Kabupaten Purbalingga dengan Kecamatan Rakit, Kabupaten 

Banjarnegara. 

Kendala yang terjadi adalah jembatan yang akan dibangun terletak di atas 

sungai yang memiliki kedalaman yang tidak terukur ditambah dengan lokasi 

jembatan persis berada setelah tikungan jalan. Lokasi pembuatan jembatan 

ditunjukkan dalam Gambar 5.1. 

Dengan kendala tersebut di atas, maka diperlukan suatu analisis untuk 

menentukan struktur atas Jembatan Kali Pekacangan yang paling ekonomis 

dengan memperhatikan metode pelaksanaan yang akan digunakan dengan 

pertimbangan kedalaman sungai lebih dari 25 meter sehingga tidak 

memungkinkan untuk membuat steger secara konvensional. 
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Gambar 5.1 Peta Lokasi Jembatan Kali Pekacangan 

 

Tujuan dari dilakukannya analisisi rekayasa nilai ini adalah untuk 

mendapatkan struktur atas jembatan yang paling optimum dalam hal: 

a. Biaya minimum 

b. Berat minimum 

c. Waktu kontstruksi minimum 

d. Tenaga kerja minimum 

e. Efisiensi operasi minimum, cukup aman serta sesuai dengan tujuan 

pembuatannya. 

Dengan tujuan dilakukannya analisis rekayasa nilai di atas maka dapat 

digambarkan parameter-parameter penentuan nilai ekonomis konstruksi struktur 

atas jembatan seperti terlihat dalam Gambar 5.2. 
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T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R T S R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nilai Ekonomis Rendah

Jembatan A Jembatan B Jembatan C Jembatan D 

Keterangan: 

- Urutan angkan 1 sampai 9 adalah kriteria 

- ”T” = Tinggi, ”S” = Sedang, ”R” = Rendah 

- Jembatan A – D adalah alternatif jembatan yang akan diajukan. 

 

Gambar 5.2 Hubungan Alternatif dengan Kriteria 

 

5.2 Tahap Analisis Fungsi 

Pendekatan fungsional mengandung pengertian bahwa uraian, kajian dan 

analisis yang akan dilakukan terhadap suatu proyek, akan mengacu kepada fungsi 

dari proyek tersebut. Oleh karena itu pemahaman pelaksanaan pekerjaan struktur 

atas jembatan harus diketahui dengan baik. 

Tahap pelaksanaan pekerjaan struktur atas jembatan, secara garis besar 

adalah sebagai berikut: pekerjaan persiapan, pekerjaan tumpuan jembatan, 

pekerjaan gelagar jembatan, pekerjaan lantai jembatan, pekerjaan tiang sandaran 

dan pekerjaan lapis perkerasan lantai jembatan. Secara garis besar pekerjaan 

struktur atas jembatan memang demikian, baik struktur atas jembatan dari beton, 

rangka baja, beton prestress maupun jembatan komposit baja-beton. Yang 

membendakan dari masing-masing jembatan tersebut adalah metode pelaksanaan 

pemasangan gelagar utamanya. Untuk mengetahui fungsi dari masing-masing 

tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan, dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Fungsi dari tahap pelaksanaan pekerjaan struktur atas jembatan 

Fungsi 
No. Tahap 

Kata Kerja Kata 
Benda 

Jenis 
Fungsi 

1 Pekerjaan persiapan mempersiapkan lapangan sekunder 

2 Pekerjaan tumpuan 
jembatan menumpu gelagar sekunder 

3 Pekerjaan gelagar utama menahan beban utama 

4 Pekerjaan lantai jembatan menyalurkan beban sekunder 

5 Pekerjaan tiang sandaran melengkapi jembatan sekunder 

6 Pekerjaan lapis perkerasan meratakan lantai sekunder 
 

 

Sesuai dengan uraian pada Tabel 5.1, penelitian ini difokuska pada 

pekerjaan gelagar utama karena fungsi pekerjaan gelagar utama adalah untuk 

menahan beban dari struktur jembatan itu sendiri dan menahan beban lalu-lintas 

yang akan melewati jembatan tersebut serta beban-beban lainnya yang 

diperhitungkan dalam perencanaan jembatan seperti beban angin, beban gempa, 

beban tumbukkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perencanaan 

jembatan yang ada. Kekuatan gelagar utama menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan sehingga beban yang terjadi setiap saat dapat ditahan oleh gelagar 

tersebut. 

Untuk mendapatkan pemahaman tentang fungsi pekerjaan struktur atas 

jembatan digunakan diagram FAST agar fungsi pekerjaan struktur atas jembatan 

dapat dijabarkan secara detail seperti yang terdapat dalam Gambar 5.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 48



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 
Caranya? 

Melewatkan 
Lalu-lintas Jalan 

Fungsi Tujuan

Memenuhi 
Peraturan 

Fungsi Dasar 

Menerima 
Beban 

Beban Mati. 
Hidup, dll 

Menahan 
Beban 

Mendukung 
Beban 

Meneruskan 
Beban 

Menyebarkan 
Beban 

Fungsi yang terjadi 
pada setiap saat

Pelaksanaan 
& Perawatan 

Kemudahan 
Instalasi 

Mengapa? 

Abutment/Pilar 
Jembatan, Pondasi 

LINGKUP PEMBAHASAN 

Gambar 5.3 Diagram FAST Pekerjaan Struktur Atas Jembatan 

 

5.3 Tahap Kreatif 

Tahap ini melakukan pendekatan secara kreatif dengan mengemukakan 

ide-ide sebanyak mungkin, semakin banyak ide semakin baik. Ide-ide atau 

alternatif muncul berdasarkan analisis pembanding terhadap kriteria yang relevan 

dan melekat pada obyek penelitian, yang mungkin dapat memenuhi fungsi utama 

yaitu menahan beban lalu-lintas dan beban lainnya. 

Untuk berbagai kondisi dan keperluan, maka terdapat beberapa tipe 

jembatan diantaranya dalah sebagai berikut: 

1. Jembatan Beton konvensional 

Jembatan beton konvensional merupakan jenis jembatan yang paling 

sederhana yang dapat berupa balok dengan perletakan sederhana (simple span) 

maupun dengan perletakan menerus (continuous span). Prinsip kerja jembatan 

beton ini balok beton berfungsi menahan beban luar vertikal yang bekerja dengan 

mekanisme lentur. Jembatan beton dapat digunakan untuk jembatan dengan 

bentang 5 m sampai dengan 20 m. 

2. Jembatan Rangka Baja 

Jembatan rangka baja dibuat dari struktur rangka yang biasanya dibuat dari 

bahan baja dan dibuat dengan menyambung bebarapa batang baja dengan las 
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ataupun baut yang membentuk pola-pola segitiga. Jembatan rangka baja biasanya 

digunakan untuk bentang 20 meter sampai dengan 150 meter.  

3. Jembatan Komposit Baja dan Beton 

Jembatan komposit merupakan gabungan dari dua material yaitu material 

baja sebagai balok gelagar dan material beton sebagai plat lantai jembatan. 

Keuntungan yang utama dari kerjasama dua elemen struktur ini adalah peran dari 

pelat beton sebagai pemikul dan pendistribusi beban dan juga sebagai bagian dari 

struktur yang bersama dengan balok baja menahan beban yang bekerja. Jembatan 

komposit biasanya digunakan untuk bentang 6 meter sampai dengan 30 meter. 

Penggunaan struktur jembatan komposit akan diperoleh beberapa 

keuntungan antara lain: 

a. Penghematan berat baja 

b. Mengurangi tinggi balok baja 

c. Meningkatkan kekakuan plat lantai 

d. Memperbesar panjang bentang 

e. Meningkatkan kapasitas pemikul beban. 

4. Jembatan Prestress 

Jembatan prestress merupakan jembatan dari beton dengan mutu tinggi 

yang dibuat secara pabrikasi kemudian diperkuat dengan penambahan tendon 

kawat baja mutu tinggi. Jembatan prestress biasa digunakan untuk bentang 15 

meter sampai dengan 30 meter. 

 Beberapa keuntungan penggunaan struktur beton prategang adalah, 

sebagai berikut (Triwiyono, 2003): 

a. Balok lebih ringan, langsing, dan kaku. 

b. Retak kecil dapat mencegah terjadinya korosi pada baja sehingga lebih tahan 

terhadap lingkungan yang agresif. 

c. Lintasan tendon bisa diatur untuk menahan gaya lintang (geser). 

d. Penghematan maksimum dapat dicapai pada struktur bentang panjang, lebih 

ekonomis bila dibandingkan dengan konstruksi beton bertulang biasa dan 

konstruksi baja. 

e. Dapat digunakan untuk struktur pracetak yang dapat memberikan jaminan 
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kualitas yang lebih baik, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan 

konstruksi serta biaya awal yang rendah.  

Ide-ide dari alternatif bahan usulan yang telah diuraikan di atas dapat 

dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini: 

Tabel 5.2 Ide alternatif struktur atas jembatan 

No Ide-ide kreatif Jenis Material Metode 
Pelaksanaan 

1 Jembatan komposit baja-beton Baja-Beton Non Pabrikasi 

2 Jembatan beton prestress Beton-Tendon Pabrikasi 

3 Jembatan beton konvensional Beton Non-Pabrikasi 

4 Jembatan rangka baja Baja Pabrikasi 

 

5.4 Tahap Penilaian  

Menurut Mitchell dan Chandra (1988) tahap penilaian ini disebut dengan 

tahap analisis. Dalam tahap analisis ini terdapat empat tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu pertama penentuan kriteria penilaian, kedua analisis keuntungan 

dan kerugian, ketiga analisis kelayakan dan keempat adalah analisis matriks. 

5.4.1 Penentuan Kriteria Penilaian 

Untuk menentapkan alternatif mana yang sesuai dengan tujuan penelitian 

tesis ini, diperlukan kriteria-kriteria sebagai penilaian atau parameter. Beberapa 

sifat yang dianggap relevan dari sudut pandang para ahli dalam memilih struktur 

atas jembatan adalah sebagai berikut: 

1. Kemudahan Pelaksanaan 

Kemudahan pelaksanaan adalah yang berkaitan dengan kemudahan proses 

pelaksanaan dari proses desain sampai dengan proses pelaksanaan di lapangan dan 

mempunyai total solusi yang sangat sederhana, seperti material yang dipakai 

untuk pekerjaan struktur atas jembatan dapat mudah dilakukan untuk kondisi 

apapun yang terjadi di lapangan. Berkaitan juga dengan hal yang sering dipakai 

dan diterima oleh pemilik proyek di lapangan. Sistem penilaian adalah semakin 

mudah pelaksanaan proyek akan semakin mempercepat penyelesaian proses 

konstruksi. 
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2. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan 

struktur atas jembatan di lapangan. Sistem penilaian adalah semakin banyak 

tahapan dalam pelaksanaan atau proses pemasangan maka akan semakin banyak 

menyita waktu dalam penyelesaian pekerjaan. 

3. Waktu Pemesanan 

Waktu pemesanan adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses 

perencanaan desain sampai dengan sebelum proses pelaksanaan di lapangan 

dilakukan, sedangkan proses pelaksanaan di lapangan masuk dalam waktu 

pelaksanaan. Khusus struktur atas jembatan yang melalui pabrikasi, proses ini 

masuk dalam waktu pemesanan. Sistem penilaian adalah semakin banyak tahapan 

yang harus dipenuhi dalam proses pemesanan dan bertele-tele, maka akan 

semakin banyak menyita waktu dimulainya pekerjaan. 

4. Kekuatan dan mutu material struktur atas jembatan 

Mutu bahan adalah bahan yang mampu bekerja sesuai dengan 

kemampuannya. Bahan yang bermutu baik adalah bahan yang telah terseleksi atau 

telah melalui proses pemilihan sesuai dengan standar atau peraturan yang telah 

diatur untuk masing-masing bahan, baik beton maupun baja. Mutu yang baik akan 

menghasilkan kekuatan yang maksimal, sehingga dapat menahan beban sesuai 

dengan kemampuan bahan. Sistem penilaian adalah semakin baik mutu bahan 

yang digunakan maka diharapkan semakin terpenuhi nilai ekonomis 

konstruksi/bangunan. 

5. Biaya Awal  

Biaya awal adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan 

dalam memproduksi suatu produk yang berkaitan langsung dengan produk yang 

akan dikerjakan dalam hal ini struktur atas jembatan. Biaya-biaya awal berkaitan 

langsung dengan biaya bahan dan alat, biaya tenaga kerja dan biaya pelaksanaan 

di lapangan. Sistem penilaian adalah semakin ekonomis nilai yang diperoleh maka 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. 
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6. Biaya Pemeliharaan  

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang digunakan untuk keperluan 

perawatan selama umur rencana konstruksi. Sistem penilaian adalah semakin 

murah biaya pemeliharaan maka akan semakin menguntungkan. 

7. Teknologi  

Teknologi adalah berkaitan langsung dengan metode yang digunakan 

dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Teknologi biasanya melibatkan 

sumber daya manusia yang dipakai dan perangkat kerja yang mendukung 

penyelesaian pekerjaan konstruksi. Sistem penilaian adalah penerapan teknologi 

pada pelaksanaan suatu konstruksi mempengaruhi lama pengerjaan proyek. 

8. Sarana Kerja dan Tenaga Kerja 

Sarana kerja dan tenaga kerja adalah peralatan dan tenaga kerja yang 

dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Sistem penilaian adalah suatu 

metode akan dapat diterapkan bila alat atau sarana kerja yang mendukung tersedia 

dengan mudah dan lengkap. Sarana kerja berkaitan dengan alat yang dipakai, 

mudah tidaknya dioperasikan dan mudah tidaknya dalam pengadaan peralatan 

kerjanya. Sedangkan tenaga kerja berkaitan dengan keperluan terhadap keahlian 

khusus untuk mengoperasikan sarana kerja yang dipakai. 

9. Pabrikasi 

Pabrikasi adalah proses pengerjaan produk yang dilakukan di pabrik. 

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas atau mutu produk yang baik 

yaitu sesuai dengan standar atau peraturan yang telah ditetapkan. Sistem penilaian 

adalah kualitas suatu bahan akan lebih terjamin bila diproduksi oleh pabrik 

sehingga akan memberikan kepastian hasil hitungan konstruksi. 

Dari kesembilan kriteria di atas maka akan ditentukan ranking dari kecil ke 

besar berdasarkan kuisioner yang disebar kepada 20 responden dari berbagai 

kalangan baik praktisi maupun dari akademisi. Penilaian penentuan ranking 

kriteria di atas yaitu dengan memberikan penilaian urutan 1 sampai 9, dengan nilai 

terbesar menjadi urutan pertama dan nilai terkecil menjadi urutan terakhir dengan 

hasil seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.3 berdasarkan hasil rekap kuisioner pada 

Lampiran 5.1. 
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Tabel 5.3 Penentuan urutan kriteria penilaian 

Responden ke- 
No Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Jumlah 

1. Kemudahan 
Pelaksanaan 5 6 7 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 7 6 6 5 6 116 

2. Waktu Pelaksanaan 6 7 4 7 6 8 7 7 8 9 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 140 

3. Waktu Pemesanan 8 8 8 9 8 7 8 9 7 7 8 9 8 8 9 8 8 8 9 7 161 

4. Kekuatan dan mutu 
material 7 5 6 5 7 4 5 5 5 6 5 4 5 5 6 5 5 5 6 5 106 

5. Biaya Awal 9 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 8 173 

6. Biaya 
Pemeliharaan 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 83 

7. Teknologi 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 

8. Sarana Kerja dan 
Tenaga Kerja 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 43 

9. Pabrikasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 

 

 

Jadi berdasarkan Tabel 5.3 di atas dapat diurutkan ranking dari kriteria penilaian struktur atas sebagai berikut: 

K4 = Kemudahan pelaksanaan   (116)  K9 = Pabrikasi    (21) 

K2 = Waktu pemesanan    (161)  K7 = Teknologi    (57) 

K1 = Biaya awal    (173)  K6 = Biaya pemeliharaan  (83) 

K3 = Waktu pelaksanaan   (140)  K8 = Sarana dan tenaga kerja  (43) 

K5 = Kekuatan dan mutu material  (106) 

 



 

 55

5.4.2 Analisis Keuntungan dan Kerugian 

Pada proses analisis ini ide-ide kreatif dipertimbangkan dengan 

membandingkan segi keuntungan (+) dan kerugian (-) setiap alternatif terhadap 

beberapa kriteria. Pada Tabel 5.4, ide-ide analisis setiap jenis jembatan dengan 

mengukur kriteria-kriteria dengan melihat dan membandingkan dari segi 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kriteria sebagai parameter dalam 

memilih alternative. Dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan dapat 

memudahkan untuk mengadakan pemilihan alternative yang dapat diajukan pada 

tahap berikutnya. Pada tahap ini, pemberian nilai untuk nilai keuntungan dan nilai 

kekurangan berdasarkan Tabel 3.3 tentang bobot nilai dari masing-masing kriteria. 

Tabel 5.4 diperoleh berdasarkan jawaban responden dari kuisioner yang terdapat 

dalam Lampiran 5.2. 

Contoh untuk jawaban untuk beton konvensional untuk faktor penilaian 

terhadap biaya awal, perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Jawaban yang menyatakan nilai lebih (murah)  = 4 responden 

Nilai untuk biaya awal murah    = +4 

Nilai total       = 4 x (+4) = +16 

 

Jawaban yang menyatakan nilai kurang (mahal) = 16 responden 

Nilai untuk biaya awal mahal    = -4 

Nilai total       = 16 x (-4) = -64 

 

Jadi nilai untuk kriteria biaya awal adalah   = -64 + 16 = - 48 

 

Dan seterusnya untuk kriteria yang lain dihitung dengan cara yang sama 

sehingga diperoleh nilai total untuk struktur atas jembatan beton 

konvensional  yaitu +66. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.4 Analisis untung rugi alternatif struktur atas jembatan usulan 
No Alternatif Faktor penilaian terhadap Kelebihan Nilai Kekurangan Nilai Selisih 

1 Beton  Biaya Awal (4) Biaya Awal +16 Biaya Awal -64 +48 

  Konvensional Waktu Pemesanan (3,5) Waktu Pemesanan  +14 Waktu Pemesanan  -56 +42 

    Waktu Pelaksanaan (3,5) Waktu Pelaksanaan  +59,5 Waktu Pelaksanaan  -10,5 +59,5 

    
Kemudahan Pelaksanaan 
(3,5) Kemudahan Pelaksanaan  +52,5 

Kemudahan 
Pelaksanaan  - 17,5 +35 

    
Kekuatan dan mutu material 
(3) 

Kekuatan dan mutu 
material  +45 

Kekuatan dan mutu 
material  - 15 +30 

    Biaya Pemeliharaan (3) Biaya Pemeliharaan  +9 Biaya Pemeliharaan  - 51 +42 

    Teknologi (2,5) Teknologi  +35 Teknologi  - 15 +20 

    
Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja (2) 

Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja  +40 

Sarana Kerja dan 
Tenaga Kerja  0 +40 

    Pabrikasi (2) Pabrikasi  +32 Pabrikasi  - 8 +24 

     +303   - 237 +66 

2 Komposit Biaya Awal (4) Biaya Awal +60 Biaya Awal -20 +40 

  Baja - Beton Waktu Pemesanan (3,5) Waktu Pemesanan  +52,5 Waktu Pemesanan  -17,5 +35 

    Waktu Pelaksanaan (3,5) Waktu Pelaksanaan  +56 Waktu Pelaksanaan  -14 +42 

    
Kemudahan Pelaksanaan 
(3,5) Kemudahan Pelaksanaan  +59,5 

Kemudahan 
Pelaksanaan  -10,5 +49 

    
Kekuatan dan mutu material 
(3) 

Kekuatan dan mutu 
material  +54 

Kekuatan dan mutu 
material  -6 +48 

    Biaya Pemeliharaan (3) Biaya Pemeliharaan  +12 Biaya Pemeliharaan  -48 +36 

    Teknologi (2,5) Teknologi  +45 Teknologi  -5 +40 

    
Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja (2) 

Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja  +32 

Sarana Kerja dan 
Tenaga Kerja  -8 +24 

    Pabrikasi (2) Pabrikasi  +6 Pabrikasi  -34 +28 

        +377   -163 +214 

3 Beton Biaya Awal (4) Biaya Awal 0 Biaya Awal -80 +80 

  Prestress Waktu Pemesanan (3,5) Waktu Pemesanan  +56 Waktu Pemesanan  -14 +42 

    Waktu Pelaksanaan (3,5) Waktu Pelaksanaan  +14 Waktu Pelaksanaan  -55,9 +41,9 

    
Kemudahan Pelaksanaan 
(3,5) Kemudahan Pelaksanaan  +70 

Kemudahan 
Pelaksanaan  0 +70 

    
Kekuatan dan mutu material 
(3) 

Kekuatan dan mutu 
material  +60 

Kekuatan dan mutu 
material  0 +60 

    Biaya Pemeliharaan (3) Biaya Pemeliharaan  +15 Biaya Pemeliharaan  -45 +30 

    Teknologi (2,5) Teknologi  +50 Teknologi  0 +50 

    
Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja (2) 

Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja  +36 

Sarana Kerja dan 
Tenaga Kerja  -4 +32 

    Pabrikasi (2) Pabrikasi  0 Pabrikasi  -40 +40 

        +301   -238,9 +62,1 

4 Rangka  Biaya Awal (4) Biaya Awal +20 Biaya Awal -60 +40 

  Baja Waktu Pemesanan (3,5) Waktu Pemesanan  +52,5 Waktu Pemesanan  -17,5 +35 

    Waktu Pelaksanaan (3,5) Waktu Pelaksanaan  +31,5 Waktu Pelaksanaan  -38,5 +7 

    
Kemudahan Pelaksanaan 
(3,5) Kemudahan Pelaksanaan  +17,5 

Kemudahan 
Pelaksanaan  -52,5 +35 

    
Kekuatan dan mutu material 
(3) 

Kekuatan dan mutu 
material  +54 

Kekuatan dan mutu 
material  -6 +48 

    Biaya Pemeliharaan (3) Biaya Pemeliharaan  +48 Biaya Pemeliharaan  -12 +36 

    Teknologi (2,5) Teknologi  +10 Teknologi  -40 +30 

    
Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja (2) 

Sarana Kerja dan Tenaga 
Kerja  +36 

Sarana Kerja dan 
Tenaga Kerja  -4 +32 

    Pabrikasi (2) Pabrikasi  +12 Pabrikasi  -28 +16 

    +281,5   -258,5 +23 
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Pada Tabel 5.4 tersebut, ide-ide ini dievaluasi dengan memilih alternatif 

yang mempunyai keuntungan. Dengan memilih alternatif yang menguntungkan 

dapat memudahkan untuk mengadakan pilihan alternatif yang dapat diajukan pada 

tahapan berikutnya. Pada tahapan ini yang terpilih sebagai alternatif bahan adalah 

(diurutkan berdasarkan nilai tertinggi): 

1. Jembatan komposit baja-beton (+) 214 

2. Jembatan beton konvensional (+) 66 

3. Jembatan beton prestress (+) 62,1 

4. Jembatan rangka baja (+) 23 

Kemudian alternatif-alternatif tersebut di atas, diseleksi lagi pada analisis tingkat 

kelayakan. 
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5.4.3 Analisis Tingkat Kelayakan 

Salah satu bentuk dari analisis ide-ide kreatif ini akan membahas penilaian 

dengan sangat subyektif karena sulit untuk mendapatkan nilai yang ideal. Oleh 

karena itu diperlukan analisis kelayakan dari struktur atas jembatan yang akan 

digunakan, sehingga alternatif yang akan dipilih benar-benar pilihan yang selektif. 

Pada analisis kelayakan perlu ditetapkan kriteria yang berkaitan dengan 

tingkat kelayakan dari pengadaan struktur atas jembatan dengan bahan tertentu. 

Beberapa sifat yang dianggap relevan dari sudut pandang responden dalam 

pengadaan struktur atas jembatan dari bahan tertentu dapat digunakan. Kriteria ini 

akan menjadi tolak ukur, apakah untuk pengadaan struktur atas jembatan dengan 

bahan tertentu. 

Berdasarkan analisis tahap kedua yaitu analisis keuntungan dan kerugian, 

alternatif yang akan diproses pada tahap ini adalah jembatan beton konvensional, 

jembatan komposit baja-beton, jembatan beton prestress, dan jembatan rangka 

baja. 

Alternatif pilihan struktur atas jembatan yang dihasilkan dari analisis 

keuntungan dan kerugian di atas akan dianalisis lagi dengan proses analisis tingkat 

kelayakan, yang dapat dilihat pada Tabel 5.5 dengan rekapitulasi jawaban 

responden terdapat pada Lampiran 5.3. 

 



 

Contoh perhitungan untuk analisis tingkat kelayakan berdasarkan jawaban 

responden untuk jembatan beton prestress dengan kriteria biaya awal adalah 

seabgai berikut: 

Jumlah Responden = 20 

Jawaban dengan skala/nilai 2   = 3 responden 

Jawaban dengan skala/nilai 3  = 15 responden 

Jawaban dengan skala/nilai 4  = 2 responden 

Jadi rata-rata skala penilaian terhadap kriteria biaya awal adalah: 

Nilai rata-rata = ( ) ( ) ( ) 3
20

2415332
=

×+×+×   

Dan seterusnya untuk kriteria penilaian yang lain dihitung dengan cara 

yang sama dan hasilnya dijumlahkan yaitu sebesar 23. Nilai paling tinggi 

menunjukkan memiliki nilai kelayakan tinggi atau sebaliknya, seperti ditunjukkan 

dalam Tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Analisis tingkat kelayakan struktur atas jembatan  

Analisis Tingkat Kelayakan                     

Item        : Struktur atas jembatan                   

Fungsi    : Menahan beban                     

Nilai masing-masing ide untuk faktor-faktor yang tercantum dalam tabel ini antara 1-5       

1 = rendah ; 5 = tinggi                     

K1 = Biaya Awal         K6 = Biaya Pemeliharaan 

K2 = Waktu Pemesanan      K7 = Teknologi     

K3 = Waktu Pelaksanaan      K8 = Sarana dan Tenaga Kerja   

K4 = Kemudahan Pelaksanaan     K9 = Pabrikasi     

K5 = Kekuatan dan Mutu Material                   

Jenis Struktur Atas Jembatan K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 ∑ 

Jembatan Beton Prestress 3 5 3 3 2 4 1 1 1 23 

Jembatan Beton Konvensional  1 3 4 4 5 1 5 3 5 31 

Jembatan Komposit Baja-Beton 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 

Jembatan Rangka Baja 5 3 3 1 1 3 1 1 1 19 
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Dari analisis tingkat kelayakan dapat dibuat kesimpulan bahwa struktur 

atas jembatan yang mempunyai ranking mulai tertinggi sampai terendah adalah 

jembatan komposit baja-beton, jembatan beton prestress, jembatan beton 

konvensional dan jembatan rangka baja. 

 

5.4.4 Analisis Matriks 

Pada tahap ini akan ditentukan kriteria seperti halnya pada analisis untung 

rugi dan analisis kelayakan. Kriteria ini diolah untuk mengidentifikasi pekerjaan 

jembatan yaitu parameter kriteria penentuan struktur atas jembatan. 

Analisis matriks akan membahas 4 jenis struktur atas jembatan dengan 

metode matriks berpasangan antara kriteria-kriteria untuk memperoleh tinggi 

potensi penghematan yang paling baik dengan intensitas ukuran dari masing-

masing kriteria, dan kriteria-kriteria tersebut akan menjadi parameter untuk 

menetapkan alternatif jenis struktur atas jembatan dengan metode matriks 

berpasangan antara 4 alternatif tersebut di atas, untuk memperoleh tinggi potensi 

penghematan yang paling baik. 

 

1. Analisis pembobotan kriteria parameter dan uji data 

Data yang telah ditetapkan berdasarkan kepentingan selanjutnya diuji 

keabsahannya dengan uji konsistensi serta menentukan bobot dari masing-masing 

parameter/kriteria yang ada. Variabel parameter tersebut berdasarkan data hasil 

kuisioner yang ada pada Tabel 5.3 sebagai berikut: 

a. K1 = Biaya awal    = 173   

b. K2 = Waktu pemesanan    = 161  

c. K3 = Waktu pelaksanaan   = 140  

d. K4 = Kemudahan pelaksanaan   = 116  

e. K5 = Kekuatan dan mutu material  = 106  

f. K6 = Biaya pemeliharaan   = 83 

g. K7 = Teknologi     = 57 

h. K8 = Sarana dan tenaga kerja   = 43 

i. K9 = Pabrikasi     = 21 
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Parameter ini diuji dengan konsistensi dengan cara menyusun matriks 

perbandingan berpasangan, sebagai berikut: 

Matriks I : 

Matriks perbandingan berpasangan   Matriks I    Vektor Prioritas 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9     

 K1 1 1,07 1,24 1,49 1,63 2,08 3,04 4,02 8,24  1,422  0,129 

 K2 0,93 1 1,15 1,39 1,52 1,94 2,82 3,74 7,67  1,400  0,127 

 K3 0,81 0,87 1 1,21 1,32 1,69 2,46 3,26 6,67  1,357  0,123 

 K4 0,67 0,72 0,83 1 1,09 1,40 2,04 2,70 5,52  1,302  0,118 

 K5 0,61 0,66 0,76 0,91 1 1,28 1,86 2,47 5,05  1,276  0,116 

 K6 0,48 0,52 0,59 0,72 0,78 1 1,46 1,93 3,95  1,209  0,110 

 K7 0,33 0,35 0,41 0,49 0,54 0,69 1 1,33 2,71  1,112  0,101 

 K8 0,25 0,27 0,31 0,37 0,41 0,52 0,75 1 2,05  1,044  0,095 

 K9 0,12 0,13 0,15 0,18 0,20 0,25 0,37 0,49 1  0,890  0,081 

            11,013   

 

Keterangan: 

a. Matriks perbandingan berpasangan = Membandingkan elemen K1 dalam 

kolom kiri dengan elemen-elemen K1, K2, K3 dan seterusnya yang terdapat 

pada baris atas. 

Contoh untuk Kolom K1: 

Baris K1 = K1/K1 = 173/173  = 1 

Baris K2 = K2/K1 = 161/173  = 0,93 

Baris K8 = K8/K1 = 43/173  = 0,25 

Baris K9 = K9/K1 = 21/173  = 0,12 

Contoh untuk Kolom K2: 

Baris K1 = 1/(Kolom K1;Baris K2) = 1/0,93 = 1,07 

Baris K2 = K2/K2 = 161/161 = 1 

Baris K8 = K8/K2 = 43/161 = 0,27 

Baris K9 = K9/K2 = 21/161 = 0,13 

Contoh untuk Kolom K3: 

Baris K1 = 1/(Kolom K1;Baris K3) = 1/0,81 = 1,24 

Baris K2 = 1/(Kolom K2;Baris K3) = 1/0,87 = 1,15 

 60



 

Baris K8 = K8/K3 = 43/140 = 0,31 

Baris K9 = K9/K3 = 21/140 = 0,15 

b. Matriks I = Bilangan atau nilai dari masing-masing baris pada matriks 

perbandingan berpasangan dikalikan secara kumulatif. Kemudian hasil 

perkalian tersebut dimasukkan akar dengan derajat sesuai dengan jumlah 

elemen pada baris matriks. 

Matriks I untuk baris pertama: ( )n
i KK

1

1,1∑ ×  

= [( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )]9
1

124,8102,4104,3108,2163,1149,1124,1107,111 ×+×+×+×+×+×+×+×+×  

= 1,422 

 Matriks I untuk baris kedua: ( )n
i KK

1

2,1∑ ×  

= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ([ ]) 9
1

93,067,793,074,393,082,293,094,193,052,193,039,193,015,193,0193,01 ×+×+×+×+×+×+×+×+×  

= 1,400 

Jumlah total matriks I = 1,422 + 1,400 + ... + 1,044 + 0,890 = 11,013 

 

c. Vektor prioritas = elemen Matriks I dibagi dengan jumlah total Matriks I. 

Vektor prioritas baris ke-1 = 129,0
013,11

422,11
==

⋅⋅
−⋅⋅⋅

IMatriksJumlah
kebarisIMatriks  

Vektor prioritas baris ke-2 = 127,0
013,11

400,12
==

⋅⋅
−⋅⋅⋅
IMatriksJumlah

kebarisIMatriks  

Vektor prioritas baris ke-8 = 095,0
013,11

044,18
==

⋅⋅
−⋅⋅⋅
IMatriksJumlah

kebarisIMatriks  

Vektor prioritas baris ke-9 = 081,0
013,11
890,09

==
⋅⋅

−⋅⋅⋅
IMatriksJumlah

kebarisIMatriks  
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Matriks II : 

Matriks perbandingan berpasangan           Matriks II   Vektor Prioritas 

               
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9     

 K1 1 1,07 1,24 1,49 1,63 2,08 3,04 4,02 8,24  0,129  2,366 

 K2 0,93 1 1,15 1,39 1,52 1,94 2,82 3,74 7,67  0,127  2,202 

 K3 0,81 0,87 1 1,21 1,32 1,69 2,46 3,26 6,67  0,123  1,915 

 K4 0,67 0,72 0,83 1 1,09 1,40 2,04 2,70 5,52  0,118  1,587 

 K5 0,61 0,66 0,76 0,91 1 1,28 1,86 2,47 5,05  0,116  1,450 

 K6 0,48 0,52 0,59 0,72 0,78 1 1,46 1,93 3,95  0,110  1,135 

 K7 0,33 0,35 0,41 0,49 0,54 0,69 1 1,33 2,71  0,101  0,780 

 K8 0,25 0,27 0,31 0,37 0,41 0,52 0,75 1 2,05  0,095  0,588 

 K9 0,12 0,13 0,15 0,18 0,20 0,25 0,37 0,49 1  0,081  0,287 

               
 

Keterangan: 

a. Matriks perbandingan berpasangan = Membandingkan elemen K1 dalam 

kolom kiri dengan elemen-elemen K1, K2, K3 dan seterusnya yang terdapat 

pada baris atas. 

Perhitungan sama dengan contoh pada analisis Matirks I 

b. Matriks II =  Matriks perbandingan berpasangan x Vektor Prioritas 

Contoh perhitungan:  

Baris ke-1: (Matriks berpasanan baris ke-1) x (Vektor prioritas) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 366,2081,024,8095,002,4101,004,3110,008,2

116,063,1118,049,1123,024,1127,007,1129,01
=×+×+×+×

+××+× + × + × +
 

Baris ke-2: (Matriks berpasanan baris ke-2) x (Vektor prioritas) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 202,2081,067,7095,074,3101,082,2110,094,1

116,052,1118,039,1123,015,1127,01129,093,0
=×+×+×+×

+×× ×+ + × + × +
 

Baris ke-8: (Matriks berpasanan baris ke-8) x (Vektor prioritas) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 588,0081,005,2095,01101,075,0110,052,0

116,041,0118,037,0123,031,0127,027,0129,025,0
=×+×+×+×

× + × + × + × ×+ +
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Matriks Nilai Prioritas : 

Matriks II     Vektor Prioritas   Matriks Nilai Prioritas 

2,366  0,129  18,315 

2,202  0,127  17,320 

1,915  0,123  15,536 

1,587  0,118  13,422 

1,450 : 0,116 = 12,513 

1,135  0,110  10,345 

0,780  0,101  7,723 

0,588  0,095  6,203 

0,287  0,081  3,552 

    104,928 

  

Contoh perhitungan matirks nilai prioritas: (Matriks II / Vektor prioritas) 

Baris ke-1 = 2,366/0,129 = 18,315 

Baris ke-2 = 2,202/0,127 = 17,320 

Dan seterusnya dijumlahkan sehingga memperoleh nilai MNP = 104,928 

 

Sehingga diperoleh: 

a.   ( ) 059,9
9
928,104

=== ∑ n
MNPλ  

b.  ( )
( )

( )
( ) 00734,0

19
9059,9

1
=

−
−

=
−
−

=
n

nCI λ  

c.  0051,0
45,1

00734,0
===

RI
CICR  < 0,1 (Data Konsisten) 

 

Data-data yang berasal dari analisis kuisioner tersebut merupakan data yang valid 

(konsisten). Dari matriks vektor prioritas maka masing-masing bobot dari 

parameter/kriteria penilaian terhadap struktur atas jembatan dapat diterapkan 

sesuai dengan urutan sebagai berikut: 

a. Biaya awal   = 0,129 x 100% = 12,9%   

b. Waktu pemesanan   = 0,127 x 100% = 12,7%  

c. Waktu pelaksanaan  = 0,123 x 100% = 12,3%  
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d. Kemudahan pelaksanaan  = 0,118 x 100% = 11,8%  

e. Kekuatan dan mutu material  = 0,116 x 100% = 11,6%  

f. Biaya pemeliharaan   = 0,110 x 100% = 11,0% 

g. Teknologi    = 0,101 x 100% = 10,1% 

h. Sarana dan tenaga kerja  = 0,095 x 100% =  9,5% 

i. Pabrikasi    = 0,081 x 100% =  8,1% 

 

Kriteria dalam tahap ini diberikan berdasarkan besarnya hasil proses 

hirarki analitis (PHA). Sedangkan skala penilaian terhadap kriteria tiap alternatif 

diberikan nilai antara 1 sampai dengan 4, sama dengan tingkatan penilaian 

Zimmerman (1982), yang mempunyai arti: 

Nila 1 = rendah (poor) 

Nilai 2 = wajar (fair) 

Nilai 3 = baik (good) 

Nilai 4 = baik sekali (excellent) 

Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai antara 1 – 4 secara relatif 

dengan struktur atas jembatan yang ada sebagai pembanding terhadap alternatif 

struktur atas jembatan yang ditinjau. Penilaian dalam tahap ini dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan struktur atas jembatan yang merupakan standar Bina 

Marga untuk bentang 20 meter. Setelah penilaian dilakukan kemudian skala nilai 

tiap-tiap kriteria tersebut dikalikan dengan bobot (%) masing-masing kriteria yang 

ada kemudian dijumlahkan seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.6 dengan rekap 

hasil jawaban responden terdapat dalam Lampiran 5.4. 

Contoh perhitungan untuk jenis jembatan beton prestress: 

Rata-rata penilaian responden untuk K1  = 4 

Bobot kriteria penilaian   = 12,9% 

Nilai       = 4/12,9 = 51,66% 

Rata-rata penilaian responden untuk K2  = 2 

Bobot kriteria penilaian   = 12,7% 

Nilai       = 2/12,7 = 25,43% 

Jumlah total Nilai     = 224,11% 
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Tabel 5.6 Analisis Matriks 

Analisis Matriks 

Item        : Struktur atas jembatan 

Fungsi    : Menahan beban 

Pemilihan ide-ide terbaik pada penilaian kriteria terbaik dalam tahap ini. 

K1 = Biaya 
Awal         K6 = Biaya Pemeliharaan 

K2 = Waktu Pemesanan K7 = Teknologi 

K3 = Waktu Pelaksanaan K8 = Sarana dan Tenaga Kerja 

K4 = Kemudahan Pelaksanaan K9 = Pabrikasi 

K5 = Kekuatan dan Mutu Material             

Kriteria K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 ∑ (%) 

Bobot didapat 
dari analisis 
dengan PHA 
(% Nilai) 

12,9 12,7 12,3 11,8 11,6 11,0 10,1 9,5 8,1 Nilai 

4 2 2 1 2 2 3 2 2 Jembatan Beton 
Prestress 51,68 25,43 24,65 11,82 23,17 21,95 30,28 18,96 16,17 

224,11 

2 2 3 3 3 3 3 2 3 Jembatan Beton 
Konvensional 25,84 25,43 36,98 35,46 34,76 32,92 30,28 18,96 24,26 

264,89 

4 3 3 2 3 3 2 3 3 Jembatan 
Komposit Baja-
Beton 51,68 38,14 36,98 23,64 34,76 32,92 20,19 28,44 24,26 

291,00 

2 2 3 2 2 1 2 2 1 Jembatan 
Rangka Baja 25,84 25,43 36,98 23,64 23,17 10,97 20,19 18,96 8,09 

193,27 

 

Dari analisis matriks yang telah dilakukan terlihat bahwa struktur jembatan 

komposit baja-beton mempunyai persentase yang paling tinggi yaitu 291,0% dan 

jembatan beton konvensional berada diurutan kedua dengan persentase 264,89% 

dan alternatif ketiga adalah jembatan beton prestress dengan persentase 224,11%.  

Dengan urutan tersebut, maka tiga alternatif tersebut dapat digunakan untuk 

diterapkan pada jembatan Kali Pekacangan. 
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5.5 Tahap Pengembangan  

5.5.1    Analisis Teknis 

 Analsis teknis dilakukan dengan meninjau gambar standar jembatan dari 

Bina Marga untuk tiap tipe jembatan yang dipilih dengan bentang 20 meter dan 

lebar 7 meter. Gambar standar dan spesifikasi teknis dari masing-masing jembatan 

menurut standar Bina Marga dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jembatan Komposit Baja-Beton 

Menurut standar Bina Marga pada lampiran 3, untuk bentang jembatan 20 

meter, digunakan profil baja H-Beam dengan mutu profil minimum adalah Bj 42. 

Tegangan yang diijinkan minimum adalah 1667 kg/cm2. sedangkan spesfikasi 

untuk beton sebagai plat lantai jembatan adalah menggunakan beton mutu K-225 

dengan tegangan tekan minimum yang diijinkan sebesar 75 kg/cm2 dan tegangan 

tarik minimum yang diijinkan sebesar 7 kg/cm2. 

Untuk menghubungkan antara profil baja dengan plat beton digunakan 

shear connector yang menggunakan jenis studs bolt dengan diameter 22 mm 

dengan tinggi 12,5 – 20 cm. Shear connector ini menggunakan bahan baja 

Medium Carbon Steel dengan spesifikasi standar JIS-223,6 atau sederajat. 

Sedangkan jumlah gelagar utama yang diperlukan untuk lebar 7 meter 

adalah sebanyak 8 buah gelagar dengan jarak antar gelagar 1,20 meter, seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar 5.4 berdasarkan Gambar Standar Bina Marga 

pada Lampiran 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Potongan melintang jembatan 
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(b) Detail Balok Gelagar Utama 

Gambar 5.4 Gambar Standar Jembatan Komposit 
 

Hasil analisis kekuatan gelagar jembatan pada Lampiran 6, menunjukkan 

bahwa dari empat kombinasi beban yang diterapkan, semuanya memiliki tegangan 

yang dibawah tegangan yang diijinkan, sedangkan lendutan maksimum yang 

terjadi sebesar 2,75 cm lebih kecil dari lendutan maksimal yang diijinkan yaitu 

5,56 cm. 

Sedangkan biaya yang diperlukan untuk biaya pelaksanaan pembangunan 

jembatan dengan tipe komposit baja beton ini direncanakan menghabiskan biaya 

sebesar Rp 694.426.000,00 berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya yang 

terdapat dalam Lampiran 1. 

2. Jembatan Beton Konvensional 

Standar Bina Marga menetapkan spesifikasi teknis untuk Jembatan Beton 

Konevensional dengan bentang 20 meter dan lebar 7 meter dengan menggunakan 

mutu beton K-225 dengan tegangan tekan minimum yang diijinkan sebesar 75 

kg/cm2 dan tegangan tarik minimum yang diijinkan sebesar 7 kg/cm2. 

Jumlah gelagar induk untuk jembatan beton konvensional ini terdapat 8 

buah gelagar induk dengan jarak antar gelagar 1,20 meter dengan detail gelagar 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5.5 berdasarkan Gambar Standar Bina 

Marga yang terdapat dalam Lampiran 2. 
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(a) Potongan melintang jembatan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Detail Balok Gelagar Utama 

Gambar 5.5 Gambar Standar Jembatan Beton Konvensional 
 

Hasil analisis kekuatan gelagar jembatan pada Lampiran 6, menunjukkan 

bahwa dari empat kombinasi beban yang diterapkan, semuanya memiliki tegangan 

yang dibawah tegangan yang diijinkan, sedangkan lendutan maksimum yang 

terjadi sebesar 0,8393 cm, lebih kecil dari lendutan maksimal yang diijinkan yaitu 

5,56 cm. 

Sedangkan biaya yang diperlukan untuk biaya pelaksanaan pembangunan 

jembatan dengan tipe jembatan beton konvensional ini direncanakan 

menghabiskan biaya sebesar Rp 716.680.000,00 berdasarkan analisis Rencana 

Anggaran Biaya yang terdapat dalam Lampiran 1. 

Potongan I -I
Skala  1 : 20

Diafragma
Skala  1 : 20

 68



 

3. Jembatan Beton Prestress 

Standar Bina Marga menetapkan spesifikasi teknis untuk Jembatan Beton 

Prestress dengan bentang 20 meter dan lebar 7 meter dengan menggunakan mutu 

beton K-500 dengan tegangan tekan minimum yang diijinkan sebesar 150 kg/cm2 

dan tegangan tarik minimum yang diijinkan sebesar 15 kg/cm2. Sedangkan kuat 

tarik tendon sebesar 15 ton tiap 1 susunan kabelnya. Tendon yang dibutuhkan 

sebanyak 3 buah kabel sehingga kuat tarik keseluruhan adalah 45 ton. 

Jumlah gelagar induk untuk jembatan beton prestress ini terdapat 5 buah 

gelagar induk dengan jarak antar gelagar 1,85 meter dengan detail gelagar seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar 5.6 berdasarkan Gambar Standar Bina Marga 

yang terdapat dalam Lampiran 2. 

 

 

(a) Potongan melintang jembatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Detail Balok Gelagar Utama 

Gambar 5.6 Gambar Standar Jembatan Prestress 
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Hasil analisis kekuatan gelagar jembatan pada Lampiran 6, menunjukkan 

bahwa dari empat kombinasi beban yang diterapkan, semuanya memiliki tegangan 

yang dibawah tegangan yang diijinkan, sedangkan lendutan maksimum yang 

terjadi sebesar 0,123 cm, lebih kecil dari lendutan maksimal yang diijinkan yaitu 

2,50 cm. 

Sedangkan biaya yang diperlukan untuk biaya pelaksanaan pembangunan 

jembatan dengan tipe jembatan beton prestress ini direncanakan menghabiskan 

biaya sebesar Rp 728.283.000,00 berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya 

yang terdapat dalam Lampiran 1. 

 

5.5.2  Perhitungan Biaya Siklus Hidup 

1. Biaya Awal 

Biaya awal diperoleh berdasarkan hasil perhitungan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) dari ketiga alternatif yang dipilih. Rencana Anggaran Biaya ini 

dihitung berdasarkan material yang digunakan dan biaya metode pekerjaan yang 

digunakan serta alat-alat khusus apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dari ketiga alternatif jembatan yang dipilih tersebut. Hasil perhitungan 

RAB untuk melaksanakan pembangunan dari ketiga desain dapat dilihat pada 

Tabel 5.7 dengan perincian terdapat dalam Lampiran 1. 

Tabel 5.7 Tabel biaya pembangunan struktur atas jembatan 

Model biaya awal Tahap pengembangan 

Sistem  : Struktur atas jembatan  

Fungsi : menahan beban 
Item Jembatan Komposit Jembatan Beton Jembatan Prestress 

Total Rp 694.426.000,00 Rp 716.680.000,00 Rp 728.283.000,00 
 

Dari hasil analisis biaya di atas dapat dicari rasio fungsi utama dengan 

analisis fungsi dari masing-masing alternatif bahan struktur atas jembatan. Ratio 

dari sistem struktur atas jembatan dapat dicari dengan membandingkan cost dan 

worth dari ketiga alternatif tersebut. 

Hasil analisis biaya awal dari ketiga alternatif bahan struktur atas jembatan 
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adalah sebagai berikut: 

- Alternatif l : Rp 694.426.000,00 

- alternatif 2 : Rp 716.680.000,00 

- alternatif 3 : Rp 728.283.000,00 

2. Biaya pemeliharaan dan penggantian 

Yang termasuk biaya pemeliharaan terdiri dari dua komponen yaitu biaya 

pemeliharaan dan biaya penggantian. Biaya pemeliharaan dan penggantian adalah 

penggantian lapis permukaan aspal sesuai Rencana Anggaran Biaya (lampiran 1) 

sebesar Rp 5.583.740,00 + Rp 558.374,00 (PPn 10%) setiap 5 tahun sekali. 

a. Biaya pemeliharaan alternatif 1 (50 tahun), bunga 15% sebagai berikut:  

Rp 5.583.740,00 + Rp 558.374,00 = Rp 6.142.114,00  

Pv1 = Rp 6.142.114,00 x (PWF5 + PWF10 + . . . + PWF50) 

   = Rp 5.869.404,14 (lampiran 7) 

b. Biaya pemeliharaan alternatif 2 ( 50 tahun ),bunga 15% 

Rp 5.583.740,00 + Rp 558.374,00 = Rp 6.142.114,00  

Pv2 = Rp 6.142.114,00 x (PWF5 + PWF10 + . . . + PWF50) 

   = Rp 5.869.404,14 (lampiran 7) 

c. Biaya pemeliharaan alternatif 3 ( 50 tahun ), bunga 15% 

Rp 5.583.740,00 + Rp 558.374,00 = Rp 6.142.114,00  

Pv3 = Rp 6.142.114,00 x (PWF5 + PWF10 + . . . + PWF50) 

   = Rp 5.869.404,14 (lampiran 7) 

3.    Umur konstruksi 

Pada studi ini proyek dianggap atau diasumsikan akan dapat digunakan 

selama 50 tahun. 

4.    Tingkat bunga 

Pada proyek ini diasumsikan tingkat bunga pinjaman adalah 15% pertahun 

dengan jangka waktu pengembalian 50 tahun.  

5.    Nilai sisa (Salvage Value) 

Pada proyek ini diasumsikan nilai sisa dari item tersebut adalah 0 % dari 

nilai asal karena secara kenyataan struktur atas jembatan tidak mungkin untuk 

dijual kembali untuk instalasi kembali sehingga tidak ada nilai sisa lagi. 
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Dalam perhitungan biaya siklus hidup ini didapat perbandingan biaya 

antara biaya asal dengan biaya alternatif (usulan) sedang faktor inflasi tidak 

diperhitungkan dalam analisis ini. 

Tahapan perhitungan tersebut dapat dibagi dalam empat langkah yaitu: 

1. Biaya tahunan 

(annual cost)  = biaya awal x Cost Recovery Factor (CRF) 

2. Biaya pemeliharaan = biaya pelapisan aspal x Present Worth Factor 

 (PWF) 

3. Nilai sisa  = nilai akhir dari suatu proyek. 

4. Kemudian dicari biaya annual netto kepemilikan dan operasi (Owning and 

operating Cost) yang biasa disebut dengan Life Cycle Cost. 

 

6.     Perhitungan penghematan dan life cycle cost 

 Biaya siklus hidup adalah biaya selama umur rencana konstruksi. Asumsi 

untuk umur konstruksi adalah 50 tahun, dan diasumsi tingkat bunga per tahunnya 

adalah 15% (Hartono Poerbo, 1998) per tahun. Dari data tersebut dihitung Present 

Worth Factor (PWF), yaitu menghendaki pengeluaran-pengeluaran yang terjadi 

pada saat yang akan datang dapat dilihat  pada pengeluaran pada saat ini. 

Biaya siklus hidup menggunakan metode present worth factor, yaitu 

semua estimasi atau perkiraan pengeluaran yang terjadi pada masa yang akan 

datang diperhitungkan dan dinyatakan pada pengeluaran pada masa saat ini. Biaya 

siklus hidup pada perencanaan jembatan, secara garis besar dipengaruhi oleh tiga 

biaya yaitu biaya perbaikan (replacement cost), biaya pemeliharaan dan biaya 

penggunaan (maintenance and operation  cost). 

Biaya initial cost adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

pembangunan jembatan. Biaya initial cost  merupakan biaya satuan dari pekerjaan 

jembatan. Biaya ini ditambahkan dengan biaya penggunaan peralatan-peralatan 

yang digunakan pada waktu persiapan sampai dengan proses konstruksi. Asumsi 

biaya ini sebesar 15% (Hartono Poerbo, 1998), dimana 5% untuk biaya 

penggunaan peralatan dan 10 % biaya overhad  atau biaya umum. 

Biaya pergantian adalah biaya yang dibutuhkan untuk biaya perbaikan jika 
 72



 

 

pada konstruksi jembatan mengalami kerusakan-kerusakan sehingga diperlukan 

perbaikan-perbaikan dan penggantian-penggantian. Biaya pergantian ini disebut 

sebagai juga biaya resiko. Biaya risiko diasumsi dan ditetapkan sebesar 15%   

(Hartono Poerbo, 1998) dari biaya dasar (base cost) konstruksi jembatan. Biaya 

risiko diasumsikan juga bahwa setiap lima tahun dilakukan pemeriksaan pada 

konstruksi jembatan. Sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan pada setiap lima 

tahun dikonversikan ke biaya-biaya pengeluaran pada masa kini. 

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikondisikan sebagai biaya 

penggunaan dan ditentukan biasanya diestimasikan dalam biaya-biaya berulang-

ulang dalam waktu tertentu, bersifat seragam (annual). Biasanya biaya 

pemeliharaan dilakukan dan ditetapkan dalam tahunan. 

Dari data diketahui bunga pinjaman sebesar 15 % dan umur manfaat 

struktur atas jembatan 50 tahun. Dari data tersebut dapat dihitung Capital 

Recovery Factor (CRF) yaitu faktor bagi cicilan secara periodik suatu hutang 

(Iman Soeharto), sebesar: 

CRF  = 
n

i
ii

1)1(
)1(

" −+
+  

= 
1%)151(

15%)  15%(1
50

50

−+
+  

= 0.1501  

Tabel 5.8 Biaya siklus hidup 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Biaya tahunan 
(CRF x Inisial Cost) 

Rp 694.426.000,00 x 
0,1501 = 

Rp 104.233.342,60

Rp 716.680.000,00 x 
0,1501 = 

Rp 107.573.668,00 

Rp 728.283.000,00 x 
0.1501 =  

Rp 109.315.278,30
Biaya pemeliharaan Rp     5.869.404,14 Rp     5.869.404,14 Rp     5.869.404,14 

Total annual cost Rp 110.102.746,74 Rp 113.443.072,14  Rp 115.184.682,44 

Nilai sisa (Salvage 
Value) 

Rp 0 Rp 0 Rp 0 

Netto nilai annual 
biaya kepemilikan 
dan operasi 

Rp 110.102.746,74 
 

Rp 113.443.072,14 
 

Rp 115.184.682,44 
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5.6 Tahap Rekomendasi  

Tahap presentasi berguna untuk melaporkan dan mempresentasikan 

hasil rekayasa nilai dengan merekomendasikan alternatif pilihan berdasarkan hasil 

dari tahap penilaian dan pengembangan. Rekomendasi struktur atas jembatan 

pilihan dapat dilihat pada proposal sebagai berikut: 

 

Proposal Rekayasa Nilai Tanggal : …………….. 

Perencanaan Struktur Atas Jembatan

 
I. Umum  

Pada studi rekayasa nilai ini dibahas pekerjaan struktur atas jembatan dari 
alternatif bahan yang terbaik, yang memenuhi fungsi utama yaitu menahan
beban dan penghematan biaya. Pemilihan alternatif bahan tersebut 
dilakukan dengan rencana kerja rekayasa nilai, yang berdasarkan 
informasi berbagai sumber dan teruji oleh beberapa kriteria yaitu biaya 
awal, kekuatan struktur atas jembatan, biaya pemeliharaan, waktu 
pelaksanaan, ketersediaan material, kemudahan pelaksanaan dan 
kemungkinan diterapkan. Kriteria tersebut sebagai parameter pada 
penilaian untung rugi dan penilaian kelayakan. Setelah dihasilkan 3 
alternatif bahan yang terbaik yang memenuhi fungsi utama, alternatif 
pilihan itu diuji secara teknis dan biaya sehingga dapat diketahui 
penghematan yang dicapai.  
 

II. Model Desain 
Desain struktur atas jembatan direncanakan seperti yang umum dipakai 
oleh para perencana dan standar Bina Marga. Hal ini disesuaikan dengan 
teori dan kondisi lapangan. 
 

III. Alat-Alat Analisis 
a. Penentuan Kriteria 
b. Analisis Keuntungan dan Kerugian 
c. Analisis Kelayakan 
d. Analisis Matriks   
 

IV. Pilihan alternatif 
1. Jembatan komposit Baja – Beton 
2. Jembatan beton 
3. Jembatan prestress 

 
 

 74



 

 
V. Biaya siklus hidup yang terjadi 

Jembatan komposit Baja - Beton = Rp 110.102.746,74 
Jembatan beton = Rp 113.443.072,14 

         Jembatan prestress = Rp 115.184.682,44 
 
VI. Konsep Alternatif Pilihan 

a. Berdasarkan tahap penilaian bahwa alternatif pilihan mempunyai nilai 
yang tinggi dari parameter kriteria yang ada. 

b. Berdasarkan tahap pengembangan bahwa alternatif pilihan mempunyai 
nilai ekonomis yang cukup hemat. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali secara berjenjang, seperti layaknya 

saringan yang kasar pada awalnya sampai yang halus pada akhirnya. Pada 

saringan yang kasar berupa analisis kelebihan dan kekurangan, dilakukan 

pemilihan alternatif pilihan berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan, yang 

lolos pada analisis kelebihan dan kekurangan akan diuji lagi pada analisis 

selanjutnya yaitu analisis kelayakan sebagai saringan berikutnya. Pengujian ini 

terus dilakukan sampai pada saringan yang terakhir yaitu analisis kelayakan 

pemanfaatan dengan metode life cycle cost. 

 Rekayasa nilai merupakan salah satu cara untuk memberikan alternatif, 

dalam menetapkan keputusan untuk mencari sesuatu hal yang efisien dan efektif, 

yaitu memiliki kemungkinan adanya nilai ekonomis. Rekayasa nilai adalah suatu 

teknik untuk mencapai efektivitas serta efisiensi untuk suatu produk dengan 

mengacu kepada fungsi utama dari produk, agar didapatkan manfaat yang 

setinggi-tingginya. 

 Alternatif yang lolos pada saringan terakhir adalah alternatif terbaik. 

Alternatif terbaik adalah alternatif yang efektif serta efisien, dan mempunyai 

kemungkinan dikembangkan untuk mendapatkan penghematan atau peningkatan 

kerja yang optimal. 

 Pada Bab VI ini akan membahas mengenai system penilaian dari saringan 

pertama sampai dengan penilaian yang terakhir. 

 

6.1  Analisis Keuntungan dan Kerugian 

Pada tahap ini dianalisis nilai keuntungan dan kerugian dari desain yang 

ditinjau secara kasar dengan meminta pendapat para ahli di bidang konstruksi 

struktur atas jembatan. Kriteria penliaian meliputi biaya awal yang murah akan 

mendapatkan nilai (+4) sedangkan biaya awal yang mahal mendapatkan nilai (-4). 
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Kriteria lain mengenai kekuatan yang tinggi mendapatkan nilai (+3) dan 

sebaliknya kekuatan rendah mendapatkan nilai (-3). Dalam tahap penilaian ini, 

jumlah nilai yang diperoleh adalah +1 sampai dengan +27 dan -1 sampai dengan -

27. 

Begitu juga dengan pemilihan kriteria-kriteria yang lain, sehingga pada 

analisis kelebihan dan kekurangan akan mendapatkan angka-angka mempunyai 

nilai positif dan negatif sebagai tolok ukur penilaian. Penilaian secara total 

dilakukan penjumlahan baik antara yang positif maupun yang negatif. Hasil 

penjumlahan akan memberikan nilai positif dan negatif. Jika alternatif mempunyai 

nilai negatif maka hal-hal yang merupakan kekurangan (negatif) dari alternatif 

tersebut lebih dominan dari pada nilai kelebihan dari alternatif tersebut. Jika kita 

mendapatkan hal yang demikian maka alternatif tersebut dikatakan kurang layak. 

Berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian pada Tabel 5.4 ditetapkan 3 

alternatif desain struktur atas jembatan yang memiliki nilai tertinggi yaitu: 

jembatan komposit yang memiliki nilai +214, jembatan beton konvensional 

dengan nilai +66 dan jembatan beton prestress dengan nilai +62,1. Sedangkan  

jembatan rangka baja memiliki nilai yang paling rendah yaitu +23, hal ini karena 

jembatan rangka baja menurut para ahli dan literature yang ada tidak 

direkomendasikan untuk bentang <30 meter. 

Setelah ditentukan tiga alternatif yang memiliki nilai tertinggi, kemudian 

ketiga alternatif tersebut dianalisis lagi kelayakannya pada tahap analisis 

kelayakan. 

 

6.2   Analisis Kelayakan 

Setelah mendapatkan kriteria alternatif desain dengan nilai yang paling 

tinggi, kemudian ketiga alternatif yang terpilih disaring kembali dalam analisis 

kelayakan. Hal ini untuk memperoleh tingkat kepercayaan pemilihan alternatif 

desain yang tepat. 

Berdasarkan analisis kelayakan ini, alternatif ke-4 dari analisis keuntungan 

dan kerugian di atas dianggap tidak memenuhi syarat kelayakan, sehingga 

alternatif struktur jembatan rangka baja ini tidak digunakan. Hal ini karena 
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jembatan rangka baja menurut para ahli dan literature yang ada tidak 

direkomendasikan untuk bentang <30 meter. 

Sehingga bedasarkan analisis kelayakan ini ditetapkan alternatif yang 

menjadi pilihan adalah alternatif 1 adalah jembatan komposit baja-beton dengan 

skor 39, alternatif 2 jembatan beton konvensional dengan skor 31 dan jembatan 

beton prestress dengan skor 23. 

Penetapan ini ditentukan berdasarkan kelayakan teknis pelaksanaan 

masing-masing jembatan dengan memperhatikan kondisi lapangan yaitu dengan 

kedalaman sungai yang tidak terukur, sehingga memerlukan metode pelaksanaan 

khusus apalagi bila digunakan jembatan beton konvensional, harus dipikirkan 

bagaimana cara membuat bekisting untuk pengecoran di tempat. 

 

6.3  Analisis Pengembangan 

Dalam analisis pengembangan ini, ketiga alternatif yang terpilih kemudian 

dianalisis secara teknis dengan menghitung dimensi, kekuatan dan keamanannya. 

Dimensi dan spesifikasi teknis dari ketiga jenis jembatan  yang dipilih diperoleh 

dari Standar Bina Marga. Dari segi kekuatan dan keamanan, masing-masing 

alternatif struktur atas jembatan yang dianalisis memberikan kekuatan dan 

keamanan yang cukup sehingga diperoleh dimensi yang sesuai dengan beban-

beban yang ada. Berdasarkan dimensi untuk masing-masing alternatif yang 

ditinjau, secara keseluruhan untuk semua alternatif memenuhi syarat teknis 

(kekuatan). 

 

6.4  Analisis Biaya Siklus Hidup 

Dalam analisis ini diperhitungkan biaya siklus hidup, biaya pemeliharaan 

dan penggantian yang selanjutnya diperoleh penghematan biaya dari alternatif 

pilihan. Analisis ini berdasarkan metode life cycle cost yang berarti kelayakan 

pada waktu yang akan datang dapat dicapai. 

Dari hasil analisis ini diperoleh alternatif terpilih yaitu alternatif pertama 

yaitu jembatan komposit dengan biaya Rp 110.102.746,74; alternatif kedua 

jembatan beton konvensional dengan biaya sebesar dan Rp 113.443.072,14 dan 
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alternatif ketiga jembatan beton pre stress dengan biaya Rp 115.184.682,44 

seperti terdapat dalam Tabel 6.1. 

Dengan demikian terjadi penghematan antara jembatan komposit dengan 

jembatan pre stress sebesar Rp 5.081.935,70 atau 4,41% dari biaya jembatan 

komposit baja beton. Antara jembatan komposit baja-beton dengan jembatan 

beton konvensional terjadi penghematan sebesar Rp 3.340.325,40 atau 2,94%. 

Dari hasil analisis di atas untuk struktur atas jembatan pada Jembatan Kali 

Pekacangan terpilih menggunakan jembatan komposit. Sedangkan kedua 

alternatif yang lain bisa digunakan sebagai alternatif cadangan. 

 

Tabel 6.1 Biaya siklus hidup struktur atas jembatan 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Netto nilai annual 
biaya kepemilikan dan 
operasi 

Rp 110.102.746,74 Rp 113.443.072,14 Rp 115.184.682,44 

Selisih terhadap 
alternatif 1  Rp 3.340.325,40 Rp 5.081.935,70 

Persentase (%)  2,94% 4,41% 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1   Kesimpulan 

Dari uraian bab-bab sebelumnya telah dilakukan pembahasan rekayasa 

nilai terhadap struktur atas jembatan Kali Pekacangan diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada 4 (empat) pilihan struktur atas jembatan yang dapat dipertimbangkan 

untuk diterapkan pada Jembatan Kali Pekacangan yaitu jembatan beton 

konvensional, jembatan komposit baja-beton, jembatan beton prestress dan 

jembatan rangka baja. 

2. Berdasarkan analisis untung rugi dan analisis kelayakan, terpilih 3 (tiga) 

struktur atas jembatan yang dapat digunakan di atas Kali Pekacangan yaitu 

jembatan beton konvensional, jembatan beton prestress dan jembatan 

komposit baja-beton, sedangkan jembatan rangka baja tidak akan digunakan 

karena mempunyai hasil nilai paling rendah dan umumnya jembatan rangka 

baja digunakan untuk bentang lebih besar dari 30 meter. 

3. Dari analisis biaya inisial dan biaya siklus hidup selama 50 tahun untuk 

struktur atas jembatan diperlukan biaya sebesar Rp 110.102.746,74 untuk 

jembatan komposit baja beton, Rp 113.443.072,14 untuk jembatan beton 

konvensional dan Rp 115.184.682,44 jembatan beton prestress. Penghematan 

antara jembatan komposit dengan jembatan prestress sebesar Rp 5.081.935,70 

atau 4,41% dari biaya jembatan komposit baja beton. Antara jembatan 

komposit baja-beton dengan jembatan beton konvensional terjadi 

penghematan sebesar Rp 3.340.325,40 atau 2,94%. 

 

7.2  Saran 

 Berdasarkan hasil analisis  yang telah dilakukan dapat di berikan beberapa 

saran yang diharapkan berguna yang bisa dilakukan, di antaranya sebagai berikut: 

1. Penerapan rekayasa nilai ini sebaiknya dilaksanakan pada awal proyek (tahap 

disain) sehingga diperoleh penghematan sesuai dengan tujuan studi tersebut. 
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2. Diperlukan suatu sikap yang tanggap terhadap informasi dalam pengajuan 

alternatif yang bisa diterapkan pada suatu masalah. 

3. Perlunya suatu tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dan 

dapat saling bekerja sama agar hasil penerapan rekayasa nilai dapat maksimal. 

4. Rekayasa nilai sebaiknya dibudayakan dengan kendali yang baik agar tidak 

terjadi pemborosan terselubung.   
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LAMPIRAN 6 
ANALISIS KEKUATAN STRUKTUR ATAS JEMBATAN 



KUISIONER PENELITIAN 
 

ANALISIS PENENTUAN BANGUNAN ATAS JEMBATAN DENGAN 
METODE REKAYASA NILAI  

(Studi Kasus pada Jembatan Kali Pekacangan Kecamatan Kejobong 
Purbalingga) 

 
 

1. Identitas Responden 
a. Nama ...................................................................................................  
b.  Nama Perusahaan............................................................................... :   
c. Jabatan ................................................................................................ :   
d. Alamat ................................................................................................ :   
   ........................................................................  

2. Gambaran Kondisi Lokasi Jembatan 
Jembatan akan dibangun di atas Kali Pekacangan yang mempunyai panjang ± 
20 meter dengan lebar jalan 6,0 meter. Tebing kedua sisi sungai curam, 
dengan kedalaman sungai tidak terukur. 

 
I. Penentuan Kriteria Penilaian 

Berikut ini adalah criteria-kriteria yang akan ditentukan untuk memilih kriteria 
yang cocok untuk pemilihan alternatif jembatan yang digunakan. 
Berikan pendapat saudara terhadap tingkat kepentingan dari pemilihan 
masing-masing kriteria yang ada dengan jawaban: 
a. Kepentingan sangat besar (SB), untuk kriteria yang memberikan 

kepentingan antara 76%-100% 
b. Kepentingan besar (B), untuk kriteria yang memberikan kepentingan 

antara 51%- 75% 
c. Kepentingan sedang (S), untuk kriteria yang memberikan kepentingan 

antara 26%- 50% 
d. Berpengaruh kecil (K), untuk kriteria yang memberikan kepentingan 

antara   1%- 25% 
e. Tidak penting (TP), untuk kriteria yang memberikan kepentingan 0% 
 
Jawaban diberikan dengan memberikan tanda (X) pada baris dan kolom yang 
sesuai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pengaruh Ide Usulan No. Kriteria-kriteria SB B S K TP 

1. Biaya awal (mahal atau 
murah) 

     

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

     

5. Kekuatan dan mutu      
6. Biaya pemeliharaan 

(tinggi atau rendah) 
     

7. Teknologi (manual atau 
dengan alat/teknologi) 

     

8. Sarana kerja      

Jembatan beton 
konvensional 

9. Pabrikasi       
1. Biaya awal (mahal atau 

murah) 
     

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

     

5. Kekuatan dan mutu      
6. Biaya pemeliharaan 

(tinggi atau rendah) 
     

7. Teknologi (manual atau 
dengan alat/teknologi) 

     

8. Sarana kerja      

Jembatan rangka 
baja 

9. Pabrikasi       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      



        
Pengaruh Ide Usulan No. Kriteria-kriteria SB B S K SB 

1. Biaya awal (mahal atau 
murah) 

     

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

     

5. Kekuatan dan mutu      
6. Biaya pemeliharaan 

(tinggi atau rendah) 
     

7. Teknologi (manual atau 
dengan alat/teknologi) 

     

8. Sarana kerja      

Jembatan 
komposit beton-
baja 

9. Pabrikasi       
1. Biaya awal (mahal atau 

murah) 
     

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

     

5. Kekuatan dan mutu      
6. Biaya pemeliharaan 

(tinggi atau rendah) 
     

7. Teknologi (manual atau 
dengan alat/teknologi) 

     

8. Sarana kerja      

Jembatan 
prestress 

9. Pabrikasi       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Keuntungan dan Kerugian 
Pada kuisioner ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan jawaban yang sesuai 
berdasarkan keuntungan dan kerugian dari kriteria yang digunakan. Jawaban 
dapat diberikan dengan memberikan penilaian pada kriteria yang ada terhadap 
beberapa alternatif jembatan dengan memilih opsi yang diberikan di mana opsi 
pertama dianggap sebagai keuntungan (+) dan opsi kedua dianggap sebagai 
kerugian (-) pada tabel di bawah ini : 
 

Keuntungan Kerugian Ide Usulan No. Kriteria-kriteria ( + ) ( - )  
1. Biaya awal (murah atau 

mahal) 
  

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

  

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

  

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

  

5. Kekuatan dan mutu 
(tinggi atau rendah) 

  

6. Biaya pemeliharaan 
(murah atau mahal) 

  

7. Teknologi (rendah atau 
tinggi) 

  

8. Sarana kerja (manual 
atau alat) 

  

Jembatan beton 
konvensional 

9. Pabrikasi (non pabrikasi 
atau pabrikasi) 

  

1. Biaya awal (murah atau 
mahal) 

  

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

  

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

  

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

  

5. Kekuatan dan mutu 
(tinggi atau rendah) 

  

6. Biaya pemeliharaan 
(murah atau mahal) 

  

7. Teknologi (rendah atau 
tinggi) 

  

8. Sarana kerja (manual 
atau alat) 

  

Jembatan rangka 
baja 

9. Pabrikasi (non pabrikasi 
atau pabrikasi) 

  



Keuntungan Kerugian Ide Usulan No. Kriteria-kriteria ( + ) ( - )  
1. Biaya awal (murah atau 

mahal) 
  

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

  

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

  

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

  

5. Kekuatan dan mutu 
(tinggi atau rendah) 

  

6. Biaya pemeliharaan 
(murah atau mahal) 

  

7. Teknologi (rendah atau 
tinggi) 

  

8. Sarana kerja (manual 
atau alat) 

  

Jembatan 
komposit beton-
baja 

9. Pabrikasi (non pabrikasi 
atau pabrikasi) 

  

1. Biaya awal (murah atau 
mahal) 

  

2. Waktu pemesanan 
(cepat atau lambat) 

  

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (cepat atau 
lambat) 

  

4. Kemudahan 
pelaksanaan (mudah 
atau sulit) 

  

5. Kekuatan dan mutu 
(tinggi atau rendah) 

  

6. Biaya pemeliharaan 
(murah atau mahal) 

  

7. Teknologi (rendah atau 
tinggi) 

  

8. Sarana kerja (manual 
atau alat) 

  

Jembatan 
prestress 

9. Pabrikasi (non pabrikasi 
atau pabrikasi) 

  

 
 
 
 
 
 
 



III. Kelayakan 
Pada kuisioner ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan jawaban yang 
sesuai berdasarkan ranking dari kriteria yang digunakan. Jawaban diberikan 
berdasarkan penilaian skala 1 sampai dengan 5, dengan nilai 1 = nilai 
rendah, 5 = nilai tinggi. Jawaban diberikan pada tiap kriteria yang ada 
terhadap beberapa alternatif jembatan dengan memberikan tanda (X) pada 
kolom yang tersedia.  

Nilai Ide Usulan No. Kriteria-kriteria 1 2 3 4 5  
1. Biaya awal (mahal ke 

murah) 
     

2. Waktu pemesanan 
(lambat ke cepat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (lambat ke 
cepat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (sulit ke 
mudah) 

     

5. Kekuatan dan mutu 
(rendah ke tinggi) 

     

6. Biaya pemeliharaan 
(mahal ke murah) 

     

7. Teknologi (tinggi ke 
rendah) 

     

8. Sarana kerja (alat ke 
manual) 

     

Jembatan beton 
konvensional 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke 
non pabrikasi) 

     

1. Biaya awal (mahal ke 
murah) 

     

2. Waktu pemesanan 
(lambat ke cepat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (lambat ke 
cepat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (sulit ke 
mudah) 

     

5. Kekuatan dan mutu 
(rendah ke tinggi) 

     

6. Biaya pemeliharaan 
(mahal ke murah) 

     

7. Teknologi (tinggi ke 
rendah) 

     

8. Sarana kerja (alat ke 
manual) 

     

Jembatan rangka 
baja 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke 
non pabrikasi) 

     



Nilai Ide Usulan No. Kriteria-kriteria 1 2 3 4 5 
1. Biaya awal (mahal ke 

murah) 
     

2. Waktu pemesanan 
(lambat ke cepat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (lambat ke 
cepat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (sulit ke 
mudah) 

     

5. Kekuatan dan mutu 
(rendah ke tinggi) 

     

6. Biaya pemeliharaan 
(mahal ke murah) 

     

7. Teknologi (tinggi ke 
rendah) 

     

8. Sarana kerja (alat ke 
manual) 

     

Jembatan 
komposit beton-
baja 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke 
non pabrikasi) 

     

1. Biaya awal (mahal ke 
murah) 

     

2. Waktu pemesanan 
(lambat ke cepat) 

     

3. Waktu pelaksanaan di 
lapangan (lambat ke 
cepat) 

     

4. Kemudahan 
pelaksanaan (sulit ke 
mudah) 

     

5. Kekuatan dan mutu 
(rendah ke tinggi) 

     

6. Biaya pemeliharaan 
(mahal ke murah) 

     

7. Teknologi (tinggi ke 
rendah) 

     

8. Sarana kerja (alat ke 
manual) 

     

Jembatan 
prestress 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke 
non pabrikasi) 

     

 
 
 
 
 
 
 



IV. Analisis Matriks 
Pada kuisioner ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan jawaban yang 
sesuai berdasarkan ranking dari kriteria yang digunakan. Jawaban diberikan 
berdasarkan penilaian skala 1 sampai dengan 4, dengan nilai 1 = rendah, 2 = 
wajar, 3 = tinggi, dan 4 = tinggi sekali.  

 
Ide Usulan No. Kriteria-kriteria Nilai 

1. Biaya awal (mahal ke murah)  

2. Waktu pemesanan (lambat ke 
cepat) 

 

3. Waktu pelaksanaan di lapangan 
(lambat ke cepat) 

 

4. Kemudahan pelaksanaan (sulit 
ke mudah) 

 

5. Kekuatan dan mutu (rendah ke 
tinggi) 

 

6. Biaya pemeliharaan (mahal ke 
murah) 

 

7. Teknologi (tinggi ke rendah)  

8. Sarana kerja (alat ke manual)  

Je
m

ba
ta

n 
be

to
n 

ko
nv

en
si

on
al

 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke non 
pabrikasi) 

 

1. Biaya awal (mahal ke murah)  

2. Waktu pemesanan (lambat ke 
cepat) 

 

3. Waktu pelaksanaan di lapangan 
(lambat ke cepat) 

 

4. Kemudahan pelaksanaan (sulit 
ke mudah) 

 

5. Kekuatan dan mutu (rendah ke 
tinggi) 

 

6. Biaya pemeliharaan (mahal ke 
murah) 

 

7. Teknologi (tinggi ke rendah)  

8. Sarana kerja (alat ke manual)  

Je
m

ba
ta

n 
ra

ng
ka

 b
aj

a 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke non 
pabrikasi) 

 

    

    

    



Ide Usulan No. Kriteria-kriteria Nilai 

1. Biaya awal (mahal ke murah)  

2. Waktu pemesanan (lambat ke 
cepat) 

 

3. Waktu pelaksanaan di lapangan 
(lambat ke cepat) 

 

4. Kemudahan pelaksanaan (sulit 
ke mudah) 

 

5. Kekuatan dan mutu (rendah ke 
tinggi) 

 

6. Biaya pemeliharaan (mahal ke 
murah) 

 

7. Teknologi (tinggi ke rendah)  

8. Sarana kerja (alat ke manual)  Je
m

ba
ta

n 
K

om
po

si
t B

aj
a-

B
et

on
 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke non 
pabrikasi) 

 

1. Biaya awal (mahal ke murah)  

2. Waktu pemesanan (lambat ke 
cepat) 

 

3. Waktu pelaksanaan di lapangan 
(lambat ke cepat) 

 

4. Kemudahan pelaksanaan (sulit 
ke mudah) 

 

5. Kekuatan dan mutu (rendah ke 
tinggi) 

 

6. Biaya pemeliharaan (mahal ke 
murah) 

 

7. Teknologi (tinggi ke rendah)  

8. Sarana kerja (alat ke manual)  

Je
m

ba
ta

n 
pr

es
tre

ss
 

9. Pabrikasi (pabrikasi ke non 
pabrikasi) 

 

 
 



Penerapan metode rekayasa nilai pada struktur atas jembatan dilakukan 

dengan menggunakan enam tahapan dalam rencana kerja (job plan) rekayasa nilai 

(Hario Sabrang, 1998) yaitu tahap informasi, analisis fungsi, kreatif, penilaian, 

pengembangan, presentasi. Pada penelitian ini analisis yang dilakukan hanya 

terbatas pada konstruksi bangunan struktur atas jembatan yang berada di lokasi 

Kali Pekacangan Purbalingga. 

Untuk menerapkan metode rekayasa nilai ini, pertama-tama dianalisis 

semua informasi yang berhubungan dengan konstruksi bangunan struktur atas 

jembatan Kali Pekacangan dan sistem struktur atas jembatannya. Kemudian 

dianalisis fungsi dari masing-masing komponen sistem struktur atas jembatan 

tersebut, sehingga dapat di identifikasikan fungsinya. Pada tahap selanjutnya 

dicari ide dan alternatif dari komponen tersebut kemudian dianalisis pada tahap 

penilaian, setelah itu ide dan alternatif terbaik dikembangkan lagi pada tahap 

pengembangan. Pada tahap terakhir diajukan usulan mengenai alternatif terbaik 

pada pemilik proyek. 

Pada tahap-tahap rencana kerja terdapat keterkaitan satu dengan yang 

lainnya, misalnya bila pada tahap kreatif terdapat kekurangan data atau informasi, 

maka tim rekayasa nilai harus melengkapi kekurangan tersebut pada tahap 

infomasi terlebih dahulu. Pada penelitian ini tahapan rekayasa nilai menggunakan 

tahapan menurut Edward D. Heller. 

------------------------------------------ 
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dengan menggunakan enam tahapan dalam rencana kerja (job plan) rekayasa nilai 

(Hario Sabrang, 1998) yaitu tahap informasi, analisis fungsi, kreatif, penilaian, 

pengembangan, presentasi. Pada penelitian ini analisis yang dilakukan hanya 

terbatas pada konstruksi bangunan struktur atas jembatan yang berada di lokasi 
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jembatan Kali Pekacangan dan sistem struktur atas jembatannya. Kemudian 

dianalisis fungsi dari masing-masing komponen sistem struktur atas jembatan 

tersebut, sehingga dapat di identifikasikan fungsinya. Pada tahap selanjutnya 

dicari ide dan alternatif dari komponen tersebut kemudian dianalisis pada tahap 

penilaian, setelah itu ide dan alternatif terbaik dikembangkan lagi pada tahap 

pengembangan. Pada tahap terakhir diajukan usulan mengenai alternatif terbaik 

pada pemilik proyek. 

Pada tahap-tahap rencana kerja terdapat keterkaitan satu dengan yang 

lainnya, misalnya bila pada tahap kreatif terdapat kekurangan data atau informasi, 

maka tim rekayasa nilai harus melengkapi kekurangan tersebut pada tahap 

infomasi terlebih dahulu. Pada penelitian ini tahapan rekayasa nilai menggunakan 

tahapan menurut Edward D. Heller. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3

1 Biaya Awal 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 75
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 59
3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 61
2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 46
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 61
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 60
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 44
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 57
3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 59

Rekapitulasi data responden untuk kuisioner analisis matriks

Alternatif No. Kriteria Penilaian Jumlah

3 Waktu Pelaksanaan 57

1 Biaya Awal 46
2 Waktu Pemesanan 45

4 Kemudahan Pelaksanaan 58
5 Kekuatan dan mutu material 60
6 Biaya Pemeliharaan 57
7 Teknologi 59
8 Sarana Kerja dan Tenaga Kerja 46
9 Pabrikasi 60

Ko
m

po
si

t B
aj

a 
- B

et
on 2 Waktu Pemesanan

3 Waktu Pelaksanaan
4

Be
to

n 
Ko

nv
en

si
on

al

Kemudahan Pelaksanaan
5 Kekuatan dan mutu material
6 Biaya Pemeliharaan
7 Teknologi
8 Sarana Kerja dan Tenaga Kerja
9 Pabrikasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2
2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2

Biaya Awal 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 45
2 Waktu Pemesanan 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 47

3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 56
3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 47
2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 44
1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 25
3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 46
2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 45
1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25

Alternatif No. Kriteria Penilaian Jumlah

Be
to

n 
Pr

es
tre

ss

1 Biaya Awal 73
2 Waktu Pemesanan 45
3 Waktu Pelaksanaan 44
4 Kemudahan Pelaksanaan 24
5 Kekuatan dan mutu material 43
6 Biaya Pemeliharaan 45
7 Teknologi 59
8 Sarana Kerja dan Tenaga Kerja 47

R
an

gk
a 

Ba
ja

1

3 Waktu Pelaksanaan
4 Kemudahan Pelaksanaan

9 Pabrikasi

7 Teknologi

47

5 Kekuatan dan mutu material
6 Biaya Pemeliharaan

8 Sarana Kerja dan Tenaga Kerja

9 Pabrikasi



4
3
3
2
3
3
2
3
3

3

Rata-rata

2
2
3
3
3

3
2

3



2
2
3
2
2
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2
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