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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.
Dengan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar yang semakin besar,

termasuk pertumbuhan penduduk di kota Surabaya, kondisi ini memicu
perkembangangan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat perkotaan seperti pembangunan perumahan, apartemen,
penginapan, sarana Kesehatan, tempat wisata, tempat-tempat perbelanjaan, jalan
dan lain sebagainya

Dalam Tesis ini penulis lebih menitik beratkan pada bangunan-bangunan
komersial yang dilaksanakan oleh para pengembang terutama untuk
pembangunan Apartemen, Condotel, Mall yang perlu perencanaan yang matang
dalam upaya untuk mendapatkan profit yang maksimal, hal ini disebabkan
karena bangunan komersial adalah bangunan dengan konsep dan design sesuai
dengan target pasar dengan mengacu pada keuntungan yang besar.

Yang jadi permasalahan saat ini banyak bangunan komersial yang
direncanakan tidak sesuai dengan yang diinginkan, dalam hal ini terkait dengan
tingkat penjualan dan keuntungan, antara lain karena :
1. Study kelayakan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, hal ini

disebabkan :
a. Kekurang akuratan studi kelayakan terkait dengan permintaan pasar, hal

ini ada kaitannya dengan kebutuhan ruang pada daerah tertentu yang
sangat diperlukan dalam menentukan komposisi luasan dari lot yang akan
dijual, kondisi ini akan mengakibatkan penjualan yang tidak lancar karena
tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

b. Pihak pengembang tidak melakukan study kelayakan dengan baik, artinya
pihak pengembang tidak menggunakan tenaga Konsultan profesional
terkait atau tidak memiliki tenaga inhouse yang memadai, sehingga
prosedur studi kelayakan tidak bisa berjalan dengan baik dan hanya
mengandalkan perkiraan semata, berdasar pengalaman yang terdahulu.
Padahal kondisi pembangunan beda waktu, beda material, beda bentuk,
beda ukuran ruang, beda ketinggian, beda luasan perlantai akan
memberikan harga permeter yang akan berbeda pula.

2. Perencanaan design yang tidak berjalan dengan baik, kondisi ini bisa terjadi
karena tidak adanya tenaga ahli yang dimiliki pengembang, baik sebagai
tenaga ahli inhouse atau dari konsultan quantity surveyor, konsultan
manajemen konstruksi yang sudah berpengalaman yang sudah dikontrak
mulai masa perencanaan, pelaksanaan dan masa perawatan, kondisi ini akan
mengakibatkan hal-hal sebagaimana berikut :
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a. Design yang terjadi tidak terkomposit dengan baik, sehingga dalam
pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan pekerjaan tambah yang
tidak terukur.

b. Design yang kurang matang dan tidak terevaluasi dengan baik, yang
sebenarnya design tersebut masih bisa dibuat lebih ekonomis.

c. Design yang kurang baik akan berakibat terjadinya banyak pertanyaan
terkait dengan kondisi yang tidak singkron antar pekerjaan sehingga
sangat memerlukan waktu tambahan untuk menjawab dan memutuskan
berbagai pertanyaan sebagai akibat tidak singkronnya design antar bagian.

Karena kondisi-kondisi ini bangunan menjadi tidak effisien, hal ini akan
mengakibatkan pihak pengembang berusaha keras untuk melakukan beberapa
effisiensi guna menyesuaikan bugjet dengan jumlah profit yang telah ditetapkan
pengembang, maka akan banyak dilakukan proses value engineering, hal-hal
yang biasa dilakukan adalah sebagaimana berikut :
a. Melakukan Review Design terhadap pekerjaan Struktur sebagai usaha untuk

mengurangi biaya kontruksi, banyak hal yang bisa dilakukan dalam value
engineering pada pekerjaan struktur, antara lain : value engineering pada
pekerjaan bawah bisa karena type pondasi atau ketebalan pondasi, value
engineering pada ukuran kolom, shear wall, balok sebagai akibat pembagian
pengelompokan gaya yang terlalu sedikit, menghilangkan struktur-struktur
yang tidak penting atau tidak harus diadakan.

b. Melakukan review terhadap spesifikasi pekerjaan arsitektur baik dengan
melakukan perubahan spesifikasi atau perubahan material tanpa mengurangi
fungsi, mutu dan kesepakatan yang telah dibuat dengan custumer pada saat
jual beli, perlu diketahui bahwa pada saat penjualan banyak spesifikasi
material yang disampaikan tidak detail, kondisi ini akan menjadi peluang
pengembang untuk dilakukan penghematan dengan tidak mengurangi mutu
dan bertentangan dengan spesifikasi yang disampaikan ke Custumer.

c. Melakukan review terhadap spesifikasi pekerjaan mekanikal, elektrikan,
mekanikal dan plumbing baik dengan melakukan perubahan spesifikasi
material atau alat tanpa mengurangi fungsi, mutu dan kesepakatan yang telah
dibuat dengan custumer pada saat jual beli dan dapat dipertanggungjawabkan
secara Teknik.
Beberapa tindakan lain yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan

profit bagi para pengembang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
a. Melakukan review design dalam arti melakukan perubahan design dengan

alternatif lain yang bisa mengurangi biaya konstruksi, tanpa mengurangi
mutu dan perubahan waktu pelaksanaan yang tidak banyak pengaruh pada
waktu pelaksanaan.

b. Mengambil alih kontrak atau melakukan take of beberapa sub-kontrak dan
melakukan material supply by owner atau lebih dikenal dengan material SBO,
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untuk membuat hubungan kerja yang baik dengan kontraktor maka kondisi-
kondisi ini harus disampaikan dalam penjelasan tender (Aanwijzing).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Apartemen

Tamansari Emerald adalah design pondasi menggunalan spun pile Ø. 80 cm,
kondisi ini dalam bisnis holding PT. Wijaya Karya tidak tersedia/ tidak
diproduksi di Surabaya dan sekitarnya serta harus didatangkan dari Subang,
Majalengka dan Bogor, kondisi tersebut menjadikan nilai pekerjaan pondasi
menjadi mahal, terkait hal tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mencari
alternatif menggunakan spun pile Ø. 60 cm dan bore pile Ø. 80 cm dengan
alasan :
a. Material tersedia disekitar lokasi pekerjaan tidak harus mendatangkan dari

lokasi yang jauh.
b. Lebih mudah mengatur kedatangan material.
c. Lebih mudah mengontrol schedule.
d. Diharapkan mempunyai nilai atau biaya yang lebih rendah dari Spun Pile

Ø.80 cm.

1.2 RUMUSAN MASALAH.
Berdasar latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan permasalah –

permasalah sebagaimana berikut :
1. Alternatif type pondasi manakah yang menguntungkan dalam pelaksanaan

pembangunan Gedung bertingkat.
2. Berapa besar penghematan yang bisa dilakukan dengan melakukan value

engineering pada pekerjaan Pondasi yang dilakukan kontraktor.
3. Berapa besar tambahan penghematan biaya konstruksii jika pekerjaan

pemancangan dilakukan oleh pihak pengembang/ Owner.

1.3 TUJUAN PENELITIAN.
Adapaun tujuan penelitian perihal pemilihan type pondasi dalam perencanaan

dan pelaksanaan bangunan bertingkat sebagaimana berikut :
1. Untuk mengetahui alternatife type pondasi manakah yang menguntungkan

dalam pelaksanaan pembangunan Gedung bertingkat.
2. Untuk mengetahui besar penghematan yang bisa dilakukan dengan

melakukan value engineering pada pekerjaan Pondasi yang dilakukan
kontraktor.

3. Untuk mengetahui besar tambahan penghematan biaya konstruksii jika
pekerjaan pemancangan dilakukan oleh pihak pengembang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN.
Berdasar uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan ini diharapkan akan

memberikan manfaat :
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a. Bagi pelaku usaha properti :dengan hasil penelitian ini diharapkan bagi
pengusaha properti baru bisa memahami dan mengerti Langkah-langkah yang
harus dilakukan agar pembangunan menjadi lebih effisien sesuai fungsinya
untuk mendapatkan profit yang lebih banyak atau sesuai planning.

b. Bagi kemajuan Pendidikan terutama bidang Teknik sipil : diharapkan hasil
penelitian ini dapat mengembangkan wawasan bagi para anak didik dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang value engineering dan banyak
bermanfaat di masa kerja nantinya.

c. Bagi diri sendiri :dengan selesainya penelitiannya ini bisa memotivasi penulis
untuk tetap belajar karena apa yang penulis sampaikan masih banyak
kekurangan – kekurangan dan ilmu value engineering adalah Sebagian kecil
dari ilmu Teknik sipil.

1.5 BATASAN MASALAH.
Permasalah yang terjadi pada perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan

pondasi bangunan tingggi tentunya sangat komplek, maka peneliti membatasi
penelitian ini terhadap hal-hal sebagaimana berikut :
1. Penelitian hanya dilakukan terbatas pada masalah perencanaan dan biaya

perubahan pondasi pada proyek tamansari emerald.
2. Penelitian hanya membahas kusus terkait dengan selisih biaya pada pekerjaan

Pondasi dan tidak menganalisis efek effisiensi waktu dan resiko terkait
dengan penghematan nilai rupiah.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada waktu pelaksanaan proyek dimana spun
pile diameter 80 cm belum diproduksi di Wilayah Surabaya pada kususnya
dan jawa timur pada umumnya dan terkait dengan kebijakan Holding PT.
Wijaya Karya.

4. Penelitian ini hanya terbatas pada pondasi Tower B yang berada pada sisi
Selatan proyek Apartemen Tamansari Emerald Surabaya.


