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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peralatan merupakan bagian terpenting dalam pekerjaan konstruksi. 

Perencanaan dalam suatu proyek konstruksi harus memperhatikan peralatan yang 

cocok untuk di gunakan agar dapat menunjang kelancaran pekerjaan di lapangan. 

Dalam pemilihan alat konstruksi yang penting di lakukan adalah mengidentifikasi 

alat untuk mengetahui fungsi serta cara pengoperasianya dan dapat memperkirakan 

produktifitas dan efisiensi kerja alat (Day, 1973). 

Di indonesia sendiri adalah negara yang sedang berkembang, di mana 

sedang di laksanakan proyek pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan 

taraf hidup bangsa indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana umum meliputi 

pembangunan industri, pasar modern, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan 

apartemen. 

Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari dua hal, yaitu keuntungan yang 

di dapat serta ketepatan waktu penyelesaian proyek Soeharto (1997). Hal ini 

tergantung dengan perencanaan yang cermat terhadap metode pelaksanaan 

pengunaan alat. Pemilihan peralatan yang tepat memegang peranan yang sangat 

penting. Peralatan di anggap memiliki kapasitas tinggi bila peralatan tersebut 

menghasilkan  produksi yang tinggi atau optimal tetapi dengan biaya yang relatif 

rendah. 

 Alat konstruksi atau sering juga di sebut dengan alat berat menurut 

Asiyanto (2008), adalah yang sengaja di ciptakan atau di desain untuk dapat 

melaksanakan salah satu fungsi atau kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat 

bila di kerjakan oleh tenaga manusia, seperti: mengangkut, mengankat, memuat, 

memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara mudah, hemat dan 

aman. 

Proyek konstruksi di Indonesia telah menjadi semakin kompleks pada 

beberapa tahun terkhir ini. Hal ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan alat 

mekanis pada bidang konstruksi yang membuat semakin banyaknya mesin – mesin 
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kusus yang tersedia untuk para kontraktor dalam menentukan alat untuk proeyek 

konstruksi bangunan. Proyek konstruksi bangunan bertingkat di indonesia semakin 

berkembang, dan setiap proyek konstruksi yang dalam pelaksanaanya segala 

sesuatu perlu di rencanakan dengan tepat dan cermat. Salah satunya adalah 

perencanaan penggunaan peralatan konstruksi yang tepat agar dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

Salah satu alat yang sering di gunakan pada proyek bangunan bertingkat 

adalah Tower Crane (TC). Alat ini di gunakan sebagai alat pemindah material 

(material handling equipment) dari satu tempat ke tempat lain baik secara vertikal 

maupun horizontal. Tower Crane banyak di gunakan karena ketinggian Tower 

Crane dapat di sesuaikan dengan tinggi bangunan dan juga memiliki jangkauan 

yang luas. 

Salah satu proyek yang menggunakan Tower Crane (TC) adalah proyek 

pembangunan Holland Park Condotel yang terletak di daerah Jawa timur, kususnya 

di Kota Batu Jln. Cery No. 10 Perumahan Panderman Hill Batu. Holland Park 

condotel ini di bangun di atas lahan seluas 2ha dan berada di ketinggian 800 m di 

atas permukaan laut, Holland Park Condotel ini satu-satunya hotel bintang 5 yang 

ada di kota batu, di bangun oleh pengembang PT. Sunrise International persada 

(SIP) pada tahun 2014 bulan oktober dan akan di selesaikan pada tahun 2017 bulan 

januari. 

Pengadaan Tower Crane ini mutlak di lakukan karena untuk mendukung 

proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Tower Crane merupakan faktor penting 

di dalam proyek, terutama proyek – proyek konstruksi bangunan bertingkat dengan 

skala yang besar. Dengan Tower Crane ini maka di harapkan pelaksanaan proyek 

konstruksi bangunan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif 

singkat. 

Permasalahan yang sering di hadapi di lapangan dalam pemakain alat Tower 

Crane adalah penurunan tingkat produktifitas kerja alat. Di dalam penggunaan alat 

Tower Crane sulit kita temukan kondisi alat 100% baik, selalu terdapat tingkat 

penurunan produktifitas alat tersebut. Penurunan tingkat produktifitas ini di 

sebabkan oleh umur alat, kondisi cuaca dan situasi, pemeriksaan alat, kemampuan 



3 
 

operator, dan tata letak di lapangan. Dari pengaruh produktifitas tersebut 

mengakibatkan bertambahnya durasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan 

yang berakibat pada efektifitas pengerjaan struktur bangunan tersebut, sehingga 

memakan biaya dan waktu yang sangat banyak. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan malasah yang di angkat pada tugas akhir ini adalah: 

1. Berapakah Waktu yang Efektif dari letak Tower Crane A dan B? 

2. Berpakah Biaya yang di butuhkan Tower Crane A dan B? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang ada dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis 

membatasi masalah yang akan di bahas yaitu meliputi: 

1. Pekerjaan Kolom 

 Pekerjaan pengangkutan tulangan kolom  

 Pekerjaan pengangkutan bekisting kolom  

 Pekerjaan pengangkutan tulangan sengkang kolom  

 Pekerjaan pengecoran kolom  

2. Pekerjaan Balok 

 Pekerjaan pengankutan tulangan balok 

 Pekerjaan pengangkutan bekisting balok 

 Pekerjaan pengangkutan tulangan sengkang balok 

 Pengerjaan pengecoran balok 

3. Pekerjaan Plat 

 Pekerjaan pengangkutan tulangan plat lantai 

 Pekerjaan pengangkutan bekisting plat lantai 

 Pekerjaan pengangkutan tulangan sengkang plat lantai  

 Pengerjaan pengecoran plat lantai 

 

 



4 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

berapakah Biaya dan Waktu yang lebih Efektif berdasarkan Tata Letak Tower 

Crane A dan Tower Crane B. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode penulisan yang di gunakan bermaksud untuk memperjelas tema dari 

judul yang di ambil dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, maka penulisan 

mengambil bahan dari sumber yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penulisan 

laporan ini, data di dapat dengan cara meliputi: 

1. Metode Observasi

Yaitu dengan cara menghubungi pihak yang terkait dengan proyek yang

akan di ambil oleh penulis, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang di

butuhkan untuk memperkuat penulisan Laporan Tugas Akhir.

2. Metode Tanya Jawab

Yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab dengan dosen pembimbing hal

ini agar penulis dapat menerima banyak masukan sehingga tugas akhir yang

di kerjakan  dapat di selesaikan dengan semaksimal mungkin.

3. Metode Studi Literatur

Yaitu dengan cara mengambil buku – buku yang berkaitan dengan pokok

yang akan di bahas, sehingga di harapkan dapat di jadikan referensi untuk

penungjang penulisan Tugas Akhir.


