BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Manajemen Proyek
Kemajuan dalam kegiatan industri pada beberapa aspek memerlukan
manajemen atau pengelolaan yang dituntut memililki kinerja, kecermatan,
keekonomisan, keterpaduan, kecepatan, ketepatan, ketelitian serta keamanan yang
tinggi dalam rangka memperoleh hasil akhir yang sesuai harapan. Pengelolaan suatu
kegiatan dengan investasi berskala besar dan tingkat kompleksitas yang sangat sulit
membutuhkan cara teknis/metode yang teruji, sumber daya yang berkualitas, serta
penerapan ilmu pengetahuan yang tepat dan up to date.
Manajemen sebagai ilmu mengelola suatu kegiatan yang skalanya dapat
bersifat kecil atau bahkan sangat besar, mempunyai ukuran tersendiri terhadap hasil
akhir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen yang sama oleh individu
atau organisasi yang berbeda, hasil akhir proses manajemen dapat berbeda satu sama
lain. Ini karena ada perbedaan-perbedaan budaya, pengalaman, lingkungan, kondisi
sosial, tingkat ekonomi, karakter sumber daya manusia serta kemampuan untuk
menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen. (Husen, 2009:1)
Manajemen

proyek

terdiri

dari

dua

kata

yaitu

“Manajemen”

dan

“Proyek”.Menurut Husen (2009:2), manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan
tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya
terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.
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Manajemen merupakan proses terpadu dimana individu-individu sebagai
bagian

dari

organisasi

dilibatkan

untuk

memelihara,

mengembangkan,

mengendalikan, dan menjalankan program-program yang kesemuanya diarahkan
pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus menerus seiring dengan
berjalannya waktu (Dipohusodo, 1996:2).
Sedangkan proyek adalah upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan,
sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta
sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu
(Dipohusodo, 1996:9).
Menurut Husen (2009:4), proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya
seperti manusia material, peralatan, dan modal/biaya yang dihimpun dalam suatu
wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpukan beberapa pengertian dari
manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan,
keahlian dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang
terbatas, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan
hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan waktu serta keselamatan kerja
(Husen 2009:5).
Menurut Ervianto (2005:21), manajemen proyek adalah semua perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga
berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat
biaya dan tepat mutu.
Salah satu teknik yang terkenal dan memiliki potensi keberhasilan cukup besar
dalam mengendalikan biaya pada manajemen proyek adalah rekayasa nilai (value
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engineering).Tekinik ini menggunakan pendekatan dengan menganalisis nilai
terhadap fungsinya. Proses yang ditempuh adalah menekankan pengurangan biaya
sejauh mungkin dengan tetap memelihara kualitas serta reliabilitas yang diinginkan.
(Soeharto, 2001:249)

3.2. Rekayasa Nilai
RekayasaNilai(ValueEngineering)adalahsalahsatu
mengendalikanbiaya

yang

memilikipotensikeberhasilancukup

menggunakanpendekatananalisanilai
menekankan

teknikuntuk

pengurangan

besar,dengan

terhadapfungsinya.Dilakukandengancara

biayasejauhmungkindengantetapmempertahankan

tingkatkualitasdanketahanansesuaiyangdiharapkan(Soeharto,2001).
Rekayasanilai secaraumum adalahkegiatanyang menyangkutusaha optimalisasi
kualitas

ataupun

kuantitas

penggunaan

material

dalam

kegiatan

proyekkonstruksi.Dengankata lain,rekayasanilaiadalahsuatuusahaagartujuan proyek
konstruksi

dapat

diwujudkan

dengan

biayayangpaling

murah,

metode

pelaksanaanyangmudah,dandalamwaktuyangsingkat.
Kajianrekayasanilai

dapat

dilakukanoleh

pekerjaanuntukmenelitipeluangpenghematan

perencanabersamapelaksana

biayatanpamengurangi

kinerja

konstruksi keseluruhan, yangtentunyaakanmenguntungkan semuapihakyang terlibat.

2.2.1 DefinisiRekayasaNilai
Rekayasanilaimempunyaibeberapadefinisiantaralain:
1. DariSocietyofAmericanValueEngineers,definisirekayasanilaiadalah
usahayangterorganisasisecarasistematisdan mengaplikasikansuatu teknik
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yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi produk ataujasa
yangbertujuanmemenuhifungsi

yangdiperlukandenganharga

yangterendah(palingekonomis). (Soeharto, 2001:249).
2. RekayasaNilai(ValueEngineering) adalahsuatuteknikdalam merencanakan
suatuprodukdengantujuanuntukmengidentifikasi dan menghilangkanbiaya–
biayayangtidakperlutanpamengorbankan kualitasproduk.

(Ali Basyah,

1987)
3. L.D.Milemendefinisikanrekayasanilaisebagaiberikut:
Tekniknilai

adalahsuatupendekatanyangterorganisirdan

kreatifyang

bertujuanuntukmengadakanpengidentifikasianyang tidakperlu.Biaya yang
tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan
sesuatuyangmenghidupkan,

penampilan

yangbaikataupun

sifatyangdiinginkanolehkonsumen. (Barrie, 1995)

2.2.2.

Tujuan Rekayasa Nilai
Tujuanrekayasanilaiadalahmembedakandan

memisahkanantara

yang

diperlukandan tidakdiperlukandimanadapatdikembangkanalternatifyang memenuhi
keperluan ( dan meninggalkan yang tidak perlu ) dengan biaya terendah tetapi
kinerjanya

tetap

sama

ataubahkan

lebihbaik.

Diharapkan

dari

penerapantekniknilaitersebutdiperolehpenghematandiantaranya:
1. Penghematanbiaya,
2. Penghematanwaktu,
3. Penghematanbahan,
Denganmemperhatikanaspekkualitasdariprodukjadi.(Soeharto,2001).
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2.2.3. Pengertian Nilai (value)
Pengertiannilaidapatdibedakanatas:
a. Nilaibagipemakaiproduk(konsumen); dan
b. Nilaibagipembuatproduk(produsen)
Nilai bagi konsumen merupakan ukuran sampai sejauh mana pemakai bersedia
produk. Sedangkan nilai bagi

mengorbankan sesuatu untuk memiliki suatu
produsen

menunjukkan

pengorbanan

produsen

dalam

menawarkan

suatu

produkkepadakonsumennya.
Pengertiannilaimasihdapatdibedakanlagimenjadi:
a.

Nilaikegunaan :menyatakan tingkat

kegunaan danpelayanan yang

dapatdiberikanolehsuatuproduk.
b.

Nilaiprestise:

nilaiyangmengaitkansuatuprodukdenganimageyang

menyebabkandayatarikuntukmemilikinya.
c.

Nilaitukar:merupakanukuranpengorbananfinansialyangdiberikan
konsumenuntukdapatmemilikisuatuproduk.

d.

Nilaibiaya:merupakanhasilpenjumlahandaribiaya–biayaseperti
bahan,tenaga,biayatak

langsung,dan

biayayangharusdikeluarkan

untukmembuatproduktersebut.

2.2.4 Biaya

Biaya(cost)adalahjumlahsemuausahadanpengeluaran

yangdilakukan

dalam mengembangkan, memproduksi dan mengaplikasikan produk. Produsen
selalumemikirkanakibatdari

adanyabiayaterhadapkualitas,ketahanan,dan
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pemeliharaankarenaakanberpengaruhpadabiayabagipemakai.
Biayaadalahsesuatuyang harusdiberikanatau didahulukan(diberikanpada
awal)untukmendapatkanbarangdan

ataujasa.Biayaadalahsesuatuyangharus

dibayarkanolehpembelidanbiasanyaberupasejumlahuang.
Biayaterbesar(yangseringmengandungbiayatakperlu)antaralainbiaya:
a. Material,

secara singkat adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli

materialsepertiberupakayu,besi,baja,

batu,pasirdan

sebagainya,serta

instrumenataubagian-bagianlainyangsiapdipakai.
b.Tenaga kerja, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku
menjadiprodukjadi.Biayatenagakerjadiperhitungkanterhadapwaktukerja.
c. Overhead, terdiri dari macam-macam elemen,

seperti pembebanan bagi

operasiperusahaanmisalnyapemasaran,kompensasipimpinan,sewa

kantor,

termasukpajak,asuransi,administrasi.

2.2.5 Fungsi

Menurut

Crum(1971),Fungsiadalahapasajayangdapatdiberikan atau

dilakukanolehsuatuprodukyangdapatdigunakanuntukbekerja.
Fungsitakperluadalahapasajayangdiberikandantidakmempunyainilai
kegunaan,nilaitambah,nilaitukarataunilaiestetika.
L.Milesmenerangkankategorifungsisebagaiberikut:

•

Fungsidasar,yaitualasanpokoksistemitu

terwujud.Contohnyakonstruksi

pondasi,fungsi pokoknyamenyalurkanbeban bangunankepadatanahdasar,
hal tersebut yang mendorong pembuatan konstruksi pondasi. Sifat-sifat
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fungsidasaradalahsekaliditentukan

tidakdapatdiubahlagi.Bilafungsi

dasarnyatelahhilang,makahilangpula nilaijual yangmelekatpadafungsi
tersebut.
•

Fungsisekunder,adalahkegunaantidak
melengkapifungsi

langsunguntukmemenuhidan

dasar,tetapidiperlukanuntukmenunjangnya.Fungsi

sekunder seringkali dapat

menimbulkan hal-hal

yang

kurang

menguntungkan. Misalnya struktur pondasi Basement dapat digunakan
sebagairuangparkiratau

penggunaanlainnya,tetapidapatmengakibatkan

terjadinya perubahan muka air tanah. Jika fungsi sekunder dihilangkan,
tidakakanmengganggukemampuandarifungsiutama.
•

Fungsitakperluadalahapasajayangdiberikandantidakmempunyainilai
kegunaan,nilaitambah,nilaitukarataunilaiestetika.

Fungsisuatubendadapatjugadiidentifikasikandenganmenggunakankata
kerjadankatabenda,sepertipadatabelberikut:
Tabel 2.1Identifikasi fungsi (Soeharto,2001).
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NamaBenda

Fungsi

Truk

KataKerja
Mengangkut

KataBenda
Barang

Pompa

Mendorong

Air

Menggali

Tanah

Cangkul

Hubungan antara nilai, biaya dan fungsi dapat dijabarkan dengan
rumus berikut.
Bagiprodusen:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

Bagi konsumen:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
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Dari rumus tersebut di atas, maka nilai dapat ditingkatkan dengan cara
berikut.
3.

Meningkatkanfungsiataumanfaattanpamenambahbiaya.

4.

Mengurangibiayadenganmempertahankanfungsiataumanfaat.

5.

Kombinasidarikeduanya.
Hubungan antara nilai, kualitas dan kehandalan. Pengurangan biaya asli

tidak bolehmengakibatkanterjadinyapenurunantingkatmutu dan kehandalan
produk. Mutudankehandalan yangterlalu tinggi diluarkebutuhan konsumen
sama dengan pemborosan biaya produksi dan penggunaan material yang
berlebihan.Tetapibiayaterendahbukanberartinilaiterbaik,karenapada

suatu

keadaan,biayaterendahakanmenunjukkannilaiyangterburuk.

2.3 Teknik-TeknikRekayasaNilai

Agar RekayasaNilaimencapaitujuannya,perlupenggunaanteknik teknik
khusus. Teknik-teknik tersebut berdasarkan atas pemahaman bahwa Rekayasa
Nilaisangatberkaitandengansikapdan

perilakumanusiasebagaipelakunya,

masalahpengambilankeputusandanpemecahanmasalah.Teknik-teknikberikut

ini

digunakan terutama untuk pekerjaan rekayasa desain pada awal proyek. Teknikteknikyangterpentingadalah:
1. Bekerja atas dasar spesifik. Mengarahkan analisa persoalan pada bagianbagianatauarea

yang

spefisik.Pilihtopiktertentuuntukdipelajarisecara

mendalam,konsentrasisampaimenjumpaiinti
umum

persoalan.Usulanyangbersifat

akanlebihmudahdibantah.Sebaiknyamasalahkhususdidukungoleh

faktayangmengundangtanggapanpositif.
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2.Dapatkan informasi darisumber terbaik. Sumber informasi yang tepat dan
terbaikdiusahakan

dariberbagaisumberuntukdikajidandipilih.Paraahli

yangdilibatkanjugadapatdianggapsebagaisumberinformasiyangbaik.
3.Hubungan antarmanusia. Keberhasilan program Rekayasa Nilaitergantung
pada pengertian dasar hubungan antar manusia, bagaimana bekerja sama
dengansemuapihak.Contohnya,mutu informasiyang didapatkantergantung
padasikapdankerjasamadengannarasumber.
4.Kerjasama tim. Sifat program Rekayasa Nilai adalah usaha bersama dari
berbagaipihak,makaprosesnyadilakukanolehsuatutim

yangdibentukuntuk

dapatbekerjasecaraefektif.
5.Mengatasirintangan.Untukmencapaikemajuan,rintanganbukanlahhal
yangakan

ditemui.Mengkajisecarasistematisdan

mengklasifikasikanjenisdan

asing

seksamadengan

sebabrintanganakanmempermudahlangkah

antisipasinya.

2.4 LangkahPelaksanaan
Menurut Soeharto (2001), proses pelaksanaan rekayasa nilai mengikuti
suatumetodologiberupalangkahsistematisberupaRencanaKerja
(RK-RN)(valueengineeringjob

RekayasaNilai

plan).Denganurutan;MendefinisikanMasalah,

MerumuskanPendapat,Kreativitas,Analisis,dan

Penyajian.Sebenarnyaterdapat

bermacaminterpretasiterhadapurutanlangkahRK-RN,sepertiyangpada
berikut,yangdisusunolehL.MilesdanDepartmentOfDefense–

tabel

USA(DOD),

dengansistematikadanpendekatanyangsama
Tabel2.2ProsesRencanaKerjaRekayasaNilai (Soeharto,2001).
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L.Miles

DOD

1.Informasi

1.Informasi

2.Spekulasi

2.Spekulasi

3.Analisis

3.Analisis

4.Perencanaan

4.Pengembangan

5.Eksekusi

5.Penyajiandantindaklanjut

6.Penyajian

ANALISIS

INFORMASI

SPEKULASI

• Merumuskan masalah
• Mengumpulkan info
dan fakta
• Mengenali objek
• Mengkaji Fungsi
• Mencatat biaya

• Pendekatan kreatif
• Mencari alternatif ide
• Usahakan penyederhanaan

PERENCANAAN/
PENGEMBANGAN

• Mengembangkan alternatif
terbaik
• Biaya untuk alternatif terbaik
• Konsultasi spesialis
• Gunakan standar

• Identifikasi ide terbaik
• Analisis biaya versus
fungsi

PENYAJIAN DAN
TIDAK LANJUT

• Formulasikan usulan
• Siapkan penyajian
• Gunakan human relation
• Monitor kemajuan dan tindak
lanjut

Gambar 2.1 Langkah-langkah pada proses rekayasa nilai (Soeharto:2001)

2.4.1 TahapInformasi.
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TahapinformasidalamRekayasaNilaimerupakanpondasidasarbagi
penyelidikannilai.Dalamtahapini,

semuainformasiyangpentingdikumpulkan

untukmemahamidenganseksamaobyekyang
kemudiandianalisauntuk

setiap

diselidiki.Informasitersebut

menemukanfungsi-fungsiobyek,

diklasifikasikansebagaifungsiutamaatausekunder.Tahapini

sehinggadapat
meliputilangkah-

langkah:
a) Merumuskan

Masalah.

kejelasandan
harus

Sebelum

mengumpulkan

informasi,

harus

pengertianmengenaimasalahyangdihadapi.Dalamsuatu

diketahui

tujuan

dan

potensi-potensi

masalah

ada

proyek,

yang

dapat

munculselamapelaksanaan.
b) Mengumpulkan

Informasi dan Fakta. Informasi dikumpulkan untuk

merumuskan

jawabandaripertanyaantentangkegunaan,biaya,hargadan

fungsidariobyekyangditelitiberdasarkanatasfakta.
c) Mengenali

Obyek,

Mengkaji

Fungsi

dan

Mencatat

Biaya.

mendapatkaninformasi,dilanjutkandenganpengenalanfakta

Setelah
obyekdari

berbagaiaspekteknis,pengadaan,pabrikasi,fungsi,danbiaya.

2.4.2 TahapSpekulasi
Padatahapanini ide-idediproduksidan dilakukanpemikiranterhadap alternatifalternatif

lainyangdapatmemenuhikegunaanataufungsiyangsama.

Ketidakmampuanuntukmenghasilkanide
biayatakperlu.Alternatif

yangdiusulkan

baruadalahsalahsatupenyebabutama
mungkin

pengurangankomponen,penyederhanaan,atau
mempertahankan

dapatdiperoleh

dariusaha

modifikasidengantetap

fungsi utama obyek. Dalam tahap spekulasi

ini juga
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dipraktekkanpenggunaanimajinasidan pemunculanide-idebaruyangmungkin tanpa
memikirkanaspek kepraktisanmaupuntingkatkesulitandalam implementasinya.Ideidedan gagasandapatdiperolehdari personilyangbekerja langsung di lapangan, dari
vendor, ataupun dari pihak perencana. Tujuannya adalah untuk mendengar dan
mencatat

pertanyaan,

ide

atau

pemikiran

yangberkembangsebanyakmungkin,untukkemudianmenganalisanya.
Dalam tahap kreatif ini, pembuatan ide

dapat dikembangkan lebih luas

denganmelakukannyadalamsebuahkelompokyanganggotanyadari
yangberbeda.Dalamkelompoktersebutdipraktekkan
brainstorming

bidangkerja

apayangdikenalsebagai

(pemunculanidehasilpemikiransecarabebas).Saatberlangsung

rapatberlakuperaturan:
•

Kritiktidakdiijinkan,penilaianditundasampaidenganevaluasiyangakan
datang.

•

Mendorongadanyaide-ideyangdiluarkebiasaanatautidakkonvensional.

•

Lebihbanyakidelebihbaik.

Fungsi-fungsipemikiransecaraluasmenurutCrum(1971),adalah:
•

Menyerapinformasi,yaitukemampuanuntukmengamatidanmenerapkan
konsentrasi.

•

Mempertahankan informasi, kemampuan untukmenghafal danmengingat
kembali.

•

Penilaian,kemampuanuntukmenganalisadanmenentukanpilihan.

•

Mengkreasi ide, kemampuan untuk memvisualisasikan ide, memprediksi
danmenghasilkanide.
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Manusia belajar melalui dua fungsi yang disebut pertama, dan berfikir
melaluidua
menerapkan

fungsiyangterakhir.Melaluipengalaman,manusiabelajaruntuk
teknik-teknik

yangtelahdipelajari.Berikut inibeberapapertanyaan

kreatifyangmungkinmuncul.
a) Apakahbagiantersebutbenar-benardiperlukan?
Mungkindalamsuatu

desainkonstruksitertentuperludipertanyakansecara

detailkegunaanbagian-bagiankonstruksinya,dan
ulangmungkindapat

setelahterjadipemikiran

diketahuibahwabagiantersebutsebenarnyadapat

ditinggalkantanpamengurangifungsikonstruksikeseluruhan.
b) Dapatkahdigunakanmaterialyangtidakterlalumahal?
Misalnyaharuskahmenggunakanstrukturkuda-kudabetonatau

kayu?

Bagaimanaperbandinganbiayadankinerjanyajikamenggunakanmaterialkon
struksibajaringan?
c) Apakahsudahditemukanprosesataucarabaruyanglebihekonomisuntuk
mengerjakanbagian-bagiankonstruksi?
Teknik

pelaksanaanpekerjaanselalumengalamikemajuanseiring

perkembanganjaman.Mutunyasemakinbaik,denganharga yang semakin
ekonomispula.

Dalammenerapkanrekayasanilai,harusmengikuti

perkembangantersebut,misalnyadari

katalog,brosur,atau

penjelasan

langsungdaripemasok.
d) Sudahkahdiusahakanpenyederhanaan?
Pihakpemilikproyekdan

perencanaseringkalimenginginkanterwujudnya

suatu konstruksi yangprima danideal, yangberakibat padadesain yang
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terlalukompleks,tetapi masihmemungkinkandiadakannyapenyederhanaan
agardapatlebihmemudahkanpengerjaandanpemeliharaankonstruksi.

Tabel2.3Formatyang mencatatperbandingan antara sifat-sifatberbagaialternatif dalam
tahap spekulasi. (Soeharto,2001).
Nama Alternatif

Fungsi

Reliabilitas

Pemeliharaan

Produksibilitat

Nilai

objek atau

Biaya

Fungsional

bagian dari
objek

1. ..............

........

............

...............

...............

..........

.........

2. ..............

........

............

..............

...............

...........

.........

3. ..............

........

............

...............

...............

...........

..........

4...............

.......

...........

................

................

............

..........

5. ..............

........

............

................

...............

............

..........

Hambatanberfikirkreatif:
a) Kekuranganpengetahuan(informasi).
Lebihbanyakfaktayang
menghasilkan

didapat,maka

semakinbesarpotensiuntuk

lebih banyak ide. Pengetahuan

saja tidak menjamin

munculnya ide-ide cemerlang, pengetahuan harus

dimanipulasi secara

efisienuntukmendapatkanhasilyangefektif.
b) Kebiasaan.
Seringditemukanpemikiranyang

menyatakanbahwasolusi

yangterdahulu
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adalahlebihbaik

daripadayangbaru

sehinggamenjadipenghalangbagi

kemampuanalami pikiranuntuk menyusunkembalielemen-elemen pengetahuan.
Pemikiran

kreatif

akan

memberi

dampak

pelarian

daripola

kebiasaanyangdisebabkanolehpengalaman-pengalamanterdahulu.
c) Sikap.
Jikasuatupendekatanmasalahdilakukandengankepercayaanbahwahal

Optimis dalam memecahkan

masalah

penting,tidakmasalahbetapasulitnyamasalahtersebut.Dan
tersebut orang

sulit

kesempatan untuk memecahkan masalah

dipecahkan, maka tidak akan ada
tersebut.

itu

adalah sangat
dengan

optimisme

akan memecahkan masalah dengan memaksa dirinya untuk

berfikir dan melanjutkan usahanya sampai menghasilkan suatusolusi.

MenurutAlexOsborne,ChairmanoftheCreativeEducationFoundation,
NewYork.Prosespemecahanmasalahterdiridari:
1. Pencarianfakta.
•

Perumusanmasalah,mengidentifikasimasalah.

•

Persiapan,

mengumpulkan

dan menganalisa

data yang berhubungan

denganmasalah.
2. Pencarianide.
•

Mengkreasiide.

•

Pengembanganide,mengambilide

yangtelahdihasilkan,menambahkan

yanglainnya,memproseskembalidenganmodifikasidan

kombinasi

terhadapide.
3. Pencariansolusi.
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•

Evaluasi,memeriksasolusimelaluipengujian.

•

Pengambilansolusi,memilihdanmenerapkansolusifinal.

2.4.3 TahapAnalisis
Ide-ide dan

pemikiran yang telah muncul sebelumnya akan mengalami

analisadankritikpadatahapini.

Penyaringandan

prosesproduksi,pemasarandan
padatahap

sebelumnya masih

kombinasiantarakepentingan

fungsiakanmengalamikristalisasi,artinyayang
berupa idedanpemikiran, kinimeningkat pada

pemecahansecarakonkrit.Prosesini

berkaitandenganpemilihandanpemberian

keputusanyang

pengembanganpemecahanyang

akanmemberijalan

bisa

diimplementasikan.Pertanyaanyangmungkinmunculdalamtahapiniantaralain:
•

Apakahidetersebutbisadilaksanakan?

•

Dapatkahidetersebutdilaksanakandenganmetodeyanglebihpraktis?

•

Apakahidetersebutakanmemenuhikeinginanpemilikproyek,pasardan
pelanggan?

Untuk

menangani tahapanalisa, diperlukan personil

yangberpengalaman

mengenaipengetahuanluasberkaitandenganobyekyangdikaji.

2.4.4 TahapPengembangan
Dalam tahap ini, dikembangkan

alternatif-alternatif yang telah terpilih

melalui tahap analisa dibuatkan program pengembangannya
usulanyanglengkap.Untukpengkajianyanglebihmenyeluruhdan
baiknyamendatangkantenagaahli

sampai menjadi
spesifik,ada

spesialissesuaidenganobyekyangdikaji.

pengembangan dibuat berdasarkan rencana detail dari ide

Program

terevaluasi yang
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bergunauntukmemperolehsemuainformasirelevanuntukbisa
program

tersebut

menjadi

proposal

yang

mengembangkan
dapat

diterima

serta

untukmengimplementasikannya.
Setiapaspekyang

relevandengankemampuan,desain,mutu,manufaktur,

pengemasan dan pemasaran harus dipahami sebagai usaha merubah ide

yang

sudahdievaluasimenjadisebuahproposalyangdapatdiajukan.
MenurutCrum

(1971),programpengembangantersebutdicapaimelalui

langkah-langkah:
1. Persiapankriteriadaftarpemeriksaanpenyelidikanideyangmeliputi:
•

Dayaguna

•

Desain

•

Perakitan

•

PengemasandanPenyimpanan.

•

Pemasaran.

2. Penyiapantabelkegiatanuntukmenjawabpertanyaandaftarpemeriksaan.
Daftar

pemeriksaandiatasselanjutnyadikerjakanmelalui

pertanyaandemi

pertanyaandandibericatatantambahankebutuhankegiatan.
3. Membentukwilayahfungsional.
Langkahyangdiambiladalahuntukmanguraikantiapideke
tertentu,sepertifungsimekanikal,elektrikaldan

sebagainya,dan

dalamfungsi
diuraikan

lebihlanjutlagikedalamfungsiutamayangdibutuhkan.
4. Pemeriksaanlangkah-langkahproses.
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Berikutini

membahasbagaimanakesulitan-kesulitanyangadadapat

diselesaikandalam

prosespengembanganidemenujutahappenerimaanmenurut

Crum(1971).
1. Berdiskusidenganparaahli.
Beberapa pertanyaan daftar

pemeriksaan kegiatan membutuhkan jawaban

yangbisadiperolehdengancaradiskusibersamaparaahli.Faktorpenting

laindari

kerjasamadenganparaahliadalahuntukmemastikanbahwasemua
datayangdibutuhkanakantersedia.
2. Mengantisipasidefisiensi.
Dengan adanya
kelemahan

diskusi

antaratimdengan

dalamsuatuideyangdibahas

paraahli,makadefisiensi dan

akanterekspose.

Beberapa

dari

defisiensidankelemahantersebutakandiatasiselamadiskusi.
3. Pemeriksaanpengembanganide.
Ide-ideyangadadikembangkan

melaluidiskusiulang,pengumpulan

lebihlanjut,sertamencocokkannya

data

denganpertanyaandaftarpemeriksaan

untukmemastikanbahwakualitasdannilaipotensialtelahdijaga.
4. Hambatan-hambatanide.
Selamatahapini

danselanjutnyadalamRekayasaNilai,anggotatimakan

menemuibanyakkesulitan,hambatan-hambatan

yangmuncullebihbanyak

merupakanperlawananatas perubahanterhadapsesuatuyangdirancangnya sendiri.
Sayangnya

banyak

orangyang

memilih

menjaga

reputasi

dirinya

daripadamenghematuangperusahaannya.
5. Mengantisipasipenghalang.
Dengan mengenali penghalang, tim

dipersiapkan untuk menghadapinya
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ketikapenghalangtersebutmuncul.Pendekatanyang
berkonsultasi dengan paraahlisecara

palingumumadalah

berkelanjutan. Secara singkat, cara

untukmenghadapipenghalangantaralain:
•

Menerimabahwakeberadaanhalanganadalahnormal.

•

Janganterlalubanyakmembantah.

•

Bertanyadalambentukyangpositif.

•

Bertindakcepatdalammencaridatayanglebihbanyak.

•

Menanggapidenganpositifsetiapusulanuntukpengembangan.

•

Menjagaagarsemuayangterlibatbisamendapatkaninformasikemajuan.

6. Pemilihanakhir.
Proses

pemilihan melibatkan presentasi daritiapideuntuk menunjukkan

tingkatpengembangannilai yang dicapai,dan membandingkandesainyang
telahada.

2.4.5

TahapPenyajiandan Program TindakLanjut
Pada tahap ini dilakukan persiapan dan penyajian kesimpulan dari hasil

prosesrekayasanilaikepadapihak yang berkepentingan.Laporanhanya memaparkan
secara

jelas

mengenai

fakta

antarapenilaianaspekteknisdan

dan

informasi

tentang

biayadesainawalterhadaphasil

perbandingan
kajianrekayasa

nilaiuntukmendukungargumentasiyangdisampaikan.Dalamlaporanrekayasa
nilaitersebutberisiantaralainsebagaiberikut:

•

Identifikasiobyekatauproyek.
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•

Penjelasan

fungsimasing-masing

bagiandankeseluruhan

obyek,sebelum

dansesudahdilakukankajianrekayasanilai.
•

Perubahandesainberupapengurangan,peningkatanyangdiusulkan.

•

Perubahanbiaya.

•

Totalpenghematanbiayayangakandiperoleh.

Bila

diminta, dapat pula

dilaporkan keterangan teknis

yang menyatakan

bahwakinerjaproyeksecarakeseluruhantidakakantergangguoleh

adanya

perubahanakibatpenerapanrekayasanilai.
Tahap akhir dari

keseluruhan Rencana Kerja Rekayasa Nilai adalah

penyerahanproposalakhiruntukmendapatkanpersetujuan.Setelahitu
Nilaiberkelanjutan

Rekayasa

diterapkanpadatingkatdesain,pengembangan,

manufaktur,

pengujian,pengemasandanpelayananuntukmemastikanbahwatidakadabiaya tak perlu
yang

muncul.

Catatan

penyelidikan

Rekayasa

Nilai

dibuat

sebagai

referensidandigunakansebagaibahanpelatihan.
Masih

ada

tantangan

besar

yang

menghadang,

yaitu

memenangkan

dukunganmanajemenuntukmenerimaproposaldan mengimplikasikanperubahan yang
diusulkanoleh

proposal.Dengandemikiansangatpentinguntuk

memperhatikanmutuproposalpresentasidan

implementasirencanadalamusaha

memperolehpersetujuan.
Setiap proposalharusdidukungdenganpresentasiyangmenarikjika mengharapkan
untuk

disetujui.

Dengan

demikian,

mempersiapkan

presentasi

adalahsuatutugascukuppenting.
Langkah pertama yang

diambil adalah untuk memahami proses dan
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prosedurdariproposalyangakandiuji,diakui,diterimadandiimplementasikan.
Berikutnyamenentukaninformasiyang akan dipresentasikan.Karena banyaknya
data

penting

yang

diperoleh

selama

tahap

informasi,

ditambahdengandeskripsiyangdilengkapidengansketsayang
dan

perkiraan

keuntungan

teknis

dan

maka

sesuai,hasil

ekonomis,

serta

perlu

pengujian
contoh

dariproduk,akanmenambahtingkatkomprehensifdarisebuahproposal.

2.4.6

Implementasi
Sebaikapapunusulanatau

nilaitidakakan

rekomendasidalamlaporanhasilkajianrekayasa

bermanfaatjika

tidakditindaklanjutidenganimplementasi.Tahap

implementasidilaksanakansetelahpenyajianpresentasidan laporanselesai,dan usulan
dinyatakan diterima oleh

pihak manajemen. Tetapi disetujuinya usulan oleh

manajemen belum tentu

segera diikuti dengan implementasi dilapangan.

Karenakompleksitaspermasalahanyangmasihperludihadapidilapangan,yangumumnya
berkisar

pada

masalah

tersedianya

sumber

daya

dan

skala

prioritas

dibandingkandenganpekerjaan-pekerjaanlainnya.
Laporankemajuanharus
umum

harusdisebarkanpada

menyebutkandesainsebelumdan
membantu

dibuat

secara

semua

personelyang

sesudah,sertahasil

untukmenjagakeberlanjutan

lebihlanjutlaporanjuga

berkala.Penyusunansebuahlaporan
berkepentingan,dengan
yangdiraih.Laporandapat

kesadarannilaidanpengembangannya,

dapatdigunakanuntukmenyiapkanbahanpelatihanyang

berharga.

Tabel2.4RingkasanRencanaKerjaRekayasaNilai. (Soeharto,2001).
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RencanaKerja
RekayasaNilai
1.Informasi

Pendekatan

Pertanyaan

•Tentukan persoalan,

•Apakah obyekyang

parameter,atauobyek

2.Spekulasi

dimaksud?

•Teliti latarbelakang

•Berapabiayanya?

•Mengkaji fungsi

•Apagunanya?

•Mengkajibiaya

•Apafungsinya?

•Munculkan alternatif
•Dapatkan idebaru

•Adakahbarangatau
peralatanlainyangbisa

TeknikPemecahan
•Bekerjaspesifik
•Kumpulkanfakta
•Dapatkansumberinformasiterbaik
•Tentukan fungsi

•Sikap kreatif
•Kerjasamatim

menggantikantugasnya? •Usahapenyederhanaan
3.Analisis

•Evaluasi alternatif
•Pilihideterbaik

•Manakahideyang
terbaik?
•Berapabesarbiayanya?

4.

•Kembangkanalternatif •Manaalternatifterbaik?

Pengembangan •Pilihalternatifterbaik

•Berapabesarbiaya?

•Pendalamanterhadapide
•Besarnyabiayamasing-masingide
•Gunakanbusinessjudgement
•Atasirintangan
•Bandingkanstandar
•Bandingkanbiaya

5.Penyajiandan •Kesimpulantentang
Tindaklanjut

alternatif

•Persiapan presentasi
•Formulasiusulan

•Dapatkankeputusan
•Rencanakan tindaklanjut
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