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Alas garasi merupakan salah satu penutup alas dasar dari garasi yang terdapat di perumahan atau 

berbagai fasilitas tempat dimana berbagai kendaraan di parkir. Terdapat banyak keuntungan dari 

berbagai macam alas garasi yang diproduksi , mulai dari kemudahan dalam pemasangan dan 

pemeliharaan, anti slip bagi kendaraan, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca, mengurangi 

kecepatan erosi tanah bahkan celah-celah dari pengaturan pemasangan alas garasi dapat 

mengalirkan air dipermukaan ke lapisan bawah sehingga dapat menjaga keseimbangan tanah.  

Alas garasi yang diproduksi di CV.Indah Cemeralang merupakan alas garasi dengan kualitas 

yang tinggi ini memungkinkan biaya produksi yang tinggi pula sehingga berpengaruh pada harga 

jual. Semakin pesatnya pertumbuhan industri yang bergerak dibidang yang sama menuntut CV. 

Indah Cemerlang untuk mengoptimalkan penjualan dengan memproduksi alas garasi yang 

mempunyai harga jual yang kompetitif dengan tidak mengesampingkan performansi produk agar 

dapat bersaing dalam menarik konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk.  

Penerapan rekayasa nilai adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan diatas. Dan dalam 

pengertiannya Rekayasa Nilai (Value Engineeing) merupaka suatu teknik manajemen yang 

menggunakan pendekatan sistematis untuk mencapai keseimbangan fungsional terbaik anatara 

biaya, keandalan dan penampilan dari suatu produk atau proyek. Adapun tahapan-tahapan dalam 

rekayasa nilai : 

1. Tahap Informasi 

2. Tahap Kreatif 

3. Tahap Analisa 

4. Tahap Pengembangan 

5. Tahap Rekomendasi 

 

Dari analisa Rekayasa Nilai diperoleh hasil value tertinggi adalah alternatif 19 (alternatif 449 

Pada keseluruhan kombinasi alternatif) sebesar 1,342738234 dengan Fungsi utama kekuatan, 

kedap air, dan penutup permukaan tanah. 

 


