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BAB III 

METODE ANALISIS 

 

3.1 Lokasi 
Lokasi proyek pembangunan berada di Jalan Kyai Abdul Karim No 37-39, 

Rungkut Surabaya. Lokasi proyek dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. Lokasi Proyek Apartemen Menara Rungkut Surabaya 

3.2 Konsep Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan efektifitas 

penggunaan metode bekiting yang berbeda yaitu metode bekisting sistem PERI 

dan metode bekisting konvensional ditinjau dari dua aspek biaya dan waktu. 

 

3.3 Variabel Penelitian 
Tabel 3.1. Variabel Penelitian 

Tujuan Variabel Indikator Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Membandingkan 
Dua Metode 

Bekisting 

Biaya 1. Biaya material 
2. Upah 

1. Gambar 
2. Volume 

Data Sekunder 

Waktu 1. Produktivitas 
2. Durasi pelaksanaan  

1. Schedule 
2. Penentuan 

waktu 
3. Metode 

konstruksi 

Data Sekunder 

 

Lokasi Proyek 
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3.4 Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi latar belakang dan perumusan 

masalah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut : 

3.4.1 Studi Literatur 

Penggunaan literatur-literatur yang menunjang antara lain buku tentang 

konstruksi kayu, buku panduan dan spesifikasi material bekisting PERI, 

buku petunjuk rotasi pemasangan dan pembongkaran bekisting dengan 

cara dipelajari sehingga diharapkan mampu mendukung penyelesaian 

permasalahan yang dibahas seperti Bekisting (Kotak Cetak), pengarang F. 

Wigbout, R. Segel, dkk, PKKI, Handbook PERI formwork 2002, PERI 

formwork component catalogue, dan lain-lain. 

3.4.2 Pengumpulan Data Proyek 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penulisan proyek akhir ini, 

maka diperlukan data-data sekunder sebagai berikut : 

a. Gambar struktur gedung 

b. Volume pekerjaan 

c. Daftar harga material untuk bekisting 

d. Spesifikasi bekisting yang digunakan 

e. Metode kerja bekisting yang digunakan 

 
Tabel 3.2. Data Proyek 

Jenis Data Sumber 

Gambar struktur proyek Proyek Menara Rungkut Surabaya 

Spesifikasi bekisting yang digunakan Proyek Menara Rungkut Surabaya 

Metode kerja bekisting konvensional Proyek Menara Rungkut Surabaya 

Harga material komponen bekisting konvensional Proyek Menara Rungkut Surabaya 

Metode kerja bekisting PERI PT. Beton Perkasa Wijaksana 

Harga material komponen PERI PT. Beton Perkasa Wijaksana 

Upah pekerjaan bekisting Proyek Menara Rungkut Surabaya 
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3.4.3 Identifikasi Komponen Bekisting 

Dari data-data yang ada, dilakukan identifikasi komponen bekisting seperti 

komponen penguat, pengaku dan support yang kemudian digunakan 

sebagai acuan hitungan selanjutnya. 

 

3.4.4 Perhitungan Perkuatan Bekisting 

Perhitungan perkuatan bekisting meliputi perhitungan perkuatan pada 

masing-masing metode bekisting yaitu pada metode bekisting sistem PERI 

dan pada metode bekisting konvensional. 

- Metode Bekisting Sistem PERI 

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan bekisting 

sistem PERI yaitu besi plywood dan scafolding. Kontrol perhitungannya 

meliputi momen, kontrol tegangan lentur dan kontrol lendutan yang 

terjadi.  

- Metode Bekisting Konvensional 

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan bekisting 

konvensional yaitu kayu kaso 5/7, multiplek 15mm, balok suri 6/12, dan 

balok gelagar 8/16. Kontrol perhitungannya meliputi momen, kontrol 

tegangan lentur dan kontrol lendutan yang terjadi.  

 

3.4.5 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting 

Dalam satu tower akan dibagi empat sector per lantai. Tiap  lantai 

konstruksi akan dilengkapi setiap minggunya meliputi pemasangan dan 

pembongkaran bekisting. Para pekerja harus melengkapi kebutuhan 

bekisting untuk sector 1 lantai 1 sampai selesai. Setelah itu akan memulai 

pemasangan bekisting pada sector 2 lantai 1 sampai sector 4 lantai 1. 

Kemudian dilanjutkan pada sector  1 lantai 2 dan seterusnya. Untuk 

pemindahan material bekisting dilakukan dengan cara pembuatan terminal 

sebagai tempat meletakkan material pada lantai yang telah dicor dan akan 

dicor serta diangkat menggunakan tower crane. 
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Gambar 3.2. Siklus Bekisting 

(sumber : PT. Tata Bumi Raya Bangunan Gedung, 2016) 
3.4.6 Perhitungan Kebutuhan Material 

Perhitungan kebutuhan material pada masing-masing komponen bekisting. 

- Metode Bekisting Sistem PERI 
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Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponenbekisting 

sistem PERI dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

- Metode Bekisting Konvensional 

Peritungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen bekisting 

konvensional dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

 

3.4.7 Analisa Produktivitas dan Durasi 

Analisa produktivitas dan durasi berdasarkan wawancara serta pengamatan 

lapangan pekerjaan bekisting pada kedua metode. 

- Metode Bekisting Sistem PERI 

Waktu pekerjaan bekisting sistem PERI ditentukan berdasarkan data yang 

diberikan oleh PT. Beton Konstruksi Wijaksana selaku sub kontraktor 

pelaksana bekisting PERI, mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

- Metode Bekisting Konvensional 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

 

3.4.8 Analisa Biaya 

Perhitungan estimasi biaya pekerjaan bekisting pada kedua metode. 

- Metode Bekisting Sistem PERI 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan sistem PERI per m2. Selanjutnya dijumlahkan untuk 

mendapatkan estimasi biaya pekerjaan. 

- Metode Bekisting Konvensional 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan bekisting konvensional dan upah pelaksanaan pekerjaan 

bekisting konvensional per m2. Selanjutnya dijumlahkan untuk 

mendapatkan estimasi biaya pekerjaan. 
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3.5 Analisa Data 

Gambar yang diperoleh dari proyek digunakan untuk menghitung volume 

pekerjaan bekisting yang selanjutnya juga akan dihitung produktivitas pekerjaan 

bekisting pada masing-masing metode. Dari hasil perhitungan volume dan 

produktivitas dapat dihitung biaya dan waktu pekerjaan bekisting. 

 

3.5.1 Analisa Perhitungan Perkuatan Bekisting 

a. Metode Bekisting Sistem PERI 

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan bekisting 

sistem PERI yaitu plywood 21mm. Kontrol perhitungannya meliputi 

momen, kontrol tegangan lentur dan kontrol lendutan yang terjadi. 

Sedangkan untuk kontrol balok primer dan balok sekunder dilakukan 

berdasarkan petunjuk jarak minimal balok yang diijinkan berdasarkan 

tebal beton dan jarak scaffolding. 

b. Metode Bekisting Konvensional 

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan bekisting 

bekisting konvensional yaitu kaso 5/7, multiplek 15mm, balok suri 6/12 

dan balok gelagar 6/12. Kontrol perhitungannya meliputi momen. Kontrol 

perhitungannya meliputi momen, kontrol tegangan lentur dan kontrol 

lendutan yang terjadi. 

3.5.2 Analisa Perhitungan Kebutuhan Material (Volume) 

a. Metode Bekisting Sistem PERI 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen bekisting 

sistem PERI dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

b. Metode Bekisting Konvensional 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen bekisting 

konvensional dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

 

3.5.3 Analisa Produktivitas dan Durasi Pekerjaan Bekisting 
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a. Metode Bekisting Sistem PERI 

Waktu pekerjaan bekisting sistem PERI ditentukan berdasarkan 

pengamatan lapangan mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

b. Metode Bekisting Konvensional 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan 

wawancara ke proyek mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

 

3.5.4 Analisa Biaya Pekerjaan Bekisting 

a. Metode Bekisting Sistem PERI 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan bekisting sistem PERI dan upah pelaksanaan pekerjaan sistem 

PERI per m2. Selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi biaya 

pekerjaan. 

b. Metode Bekisting Konvensional 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan bekisting konvensional dan upah pelaksanaa pekerjaan bekisting 

konvensional per m2. Selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan 

estimasi biaya pekerjaan. 
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Gambar 3.3. Bagan Alur Pengerjaan 
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Gambar 3.4. Bagan Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai 

 


