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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bekisting pada pembangunan konstruksi bunker radioterapi 

membutuhkan material dalam jumlah besar. Biaya merupakan hal yang 

dominan bagi pekerjaan bekisting suatu proyek. Oleh karena itu, dalam 

pemilihan metode pelaksanaan bekisting yang tepat akan berdampak besar 

pada durasi serta biaya yang ditimbulkan.  

Seiring dengan perkembangan jaman, banyaknya inovasi-inovasi untuk 

memudahkan pekerjaan di bidang konstruksi, salah satunya pada sistem 

bekisting. Bekisting berkembang di mulai dari bekisting tradisional atau biasa 

disebut konvensional menjadi bekisting semi sistem konvensional dan yang 

terakhir menjadi sistem pabrikasi.  

Karena harga yang relatif mahal, sistem pabrikasi umumnya digunakan 

pada proyek tertentu yang mempunyai kesulitan jangkauan atau untuk 

konstruksi khusus. Banyaknya sistem pabrikasi bekisting yang beredar di 

Indonesia dan mempunyai keunggulan masing- masing, salah satunya adalah 

sistem PERI. Lain hal nya pada penggunaan bekisting semi sistem 

konvensional maupun sistem konvensional yang bisa dipakai untuk bangunan 

yang tidak memerlukan keahlian khusus. 

Salah satu proyek yang menggunakan bekisting semi sistem 

konvensional adalah pada Proyek Pembangunan Gedung Radioterapi Rumah 

Sakit Lavalette Malang. Pada kontruksi tersebut mempunyai ketebalan plat 

lantai yang terbagi menjadi tiga area, area I mempunyai ketebalan 1.95 meter, 

area II mempunyai ketebalan 2.75 meter, dan area III dengan tebal 1.35 meter. 

Tebalnya plat lantai dikarenakan fungsi bangunan yaitu agar sinar X pada alat 

CT-SCAN tidak dapat menembus ke bangunan dan adanya tambahan material 

timbal untuk lapisan beton tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan jenis bahan bekisting antara lain adalah biaya pengadaan bahan, 
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tingkat kesulitan dalam hal pemasangan maupun pembongkarannya, tingkat 

keselamatan dan keamanan, durasi proyek, dan faktor-faktor lainnya.  

Dari latar belakang tersebut, perencana tertarik untuk membandingan 

penggunaan metode bekisting yang berbeda yaitu dengan metode semi sistem 

konvensional dengan metode sistem pabrikasi PERI pada Proyek 

Pembangunan Gedung Radioterapi Rumah Sakit Lavalette Malang yang 

merupakan proyek milik PT. Nusantara Sebelas Medika, kontraktor pelaksana 

proyek adalah PT. ADHI KARYA, dan pembangunan bertempat di jalan Raya 

Mahakam, Rampal Celaket, Klojen, Malang, Jawa Timur. 

 Dengan meninjau dua aspek biaya dan waktu. Untuk kedua metode 

tersebut dilakukan studi literatur dan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan 

perhitungan pada perkuatan bekisting, perhitungan kebutuhan material, analisa 

produktivitas dan durasi pekerjaan bekisting serta analisa perhitungan biaya 

pekerjaan bekisting. Hasil perencanaan akan dituliskan dalam skripsi yang 

berjudul “Analisa Perbandingan Biaya dan Waktu Bekisting 

Menggunakan Metode Sistem (PERI) dengan Metode Semi Sistem Pada 

Konstruksi Bunker”.  

(studi kasus : Gedung Radiotherapy Rumah Sakit Lavalette Malang, 

Jawa Timur). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa hasil Analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) bekisting 

menggunakan Sistem PERI dan Semi Sistem Konvensional tersebut? 

2. Berapa hasil perbandingan durasi pemasangan bekisting Sistem PERI 

dan bekisting Sistem Semi Konvensional pada Proyek Gedung 

Radiotherapy Rumah Sakit Lavalette Malang? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB) bekisting 

Sistem PERI dan Semi Sistem Konvensional 

2. Untuk mengertahui hasil perbandingan durasi pemasangan bekisting 

PERI dan bekisting Semi Sistem Konvensional pada Proyek Gedung 

Radiotherapy Rumah Sakit Lavalette Malang. 

1.4. Batasan Masalah 

1. Hanya menghitung Rencana Anggaran Biaya bekisting Sistem PERI 

dan sistem Semi Konvensional. 

2. Hanya menghitung durasi pemasangan bekisting Sistem PERI dan 

Sistem Semi Konvensional. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir, diharapkan hasil penulisan dapat 

memberikan manfaat bagi instansi, kampus dan juga bagi penulis khususnya 

pada Jurusan Teknik Sipil. Manfaat yang akan didapat dari skripsi ini 

diantaranya 

• Bagi instansi : 

Dari perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

literatur mengenai evaluasi pemilihan metode bekisting pada suatu 

kontruksi, agar lebih efisien dari segi biaya dan waktu.  

• Bagi kampus : 

1. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2. Menjadi materi baru yang dapat diajarkan, agar pengetahuan 

mahasiswa tentang bekisting dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

semakin luas.  

• Bagi penulis : 

1. Mendapatkan pengetahuan baru tentang perencanaan bekisting. 

2. Mendapatkan pengetahuan baru tentang Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) pada bekisting.  

 


