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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tinjauan Umum 

Bangunan Radiotherapy pada Rumah Sakit Lavalette Malang merupakan 

bangunan khusus yang luas serta bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan 

pekerjaan radiologi. Didalam radiologi menggunakan radiasi pengion yang 

dapat membahayakan lingkungan, maka dalam perencanaan ruang penyinaran 

harus diperhatikan keselamatan kerja terhadap bahaya radiasi.  

Sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN No. 3 Tahun 2013 

menyatakan bahwa bangunan fasilitas radioterapi harus didesain sesuai dengan 

persyaratan proteksi radiasi sehingga paparan radiasi yang diterima oleh 

pekerja radiasi dan anggota masyarakat memenuhi ketentuan pembatas dosis 

dalam tahap desain ruang radioterapi diterapkan setengah (0.5) dari Nilai Batas 

Dosis (NBD) tahunan.  

Radiasi yang digunakan pada radiologi selain bermanfaat untuk 

menegakkan diagnosa, juga dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja radiasi 

dan masyarakat umum yang berada disekitar sumber radiasi tersebut. Bahaya 

radiasi ditentukan oleh besar radiasi, jarak dari sumber radiasi dan ada tidaknya 

pelindung radiasi. Upaya untuk melindungi pekerja radiasi serta masyarakat 

umum dari ancaman salah satunya dapat dilakukan dengan cara mendesain 

ruang radiasi sedemikian rupa, sehingga paparan radiasi tidak melebihi batas-

batas yang dianggap aman.  

Adanya pilihan untuk mendesain ruang radioterapi yaitu yang pertama 

dengan metode dinding, plat lantai beton yang tebal tanpa adanya penambahan 

lapisan timbal (Pb) atau dengan dinding, plat lantai beton tipis dengan adanya 

penambahan lapisan timbal (Pb). Dikarenakan harga timbal (Pb) yang kurang 

efisien dari segi biaya, maka pada pembangunan Radiotherapy Rumah Sakit 

Lavalette Malang menggunakan dinding, plat lantai beton tebal tanpa adanya 

penambahan lapisan timbal (Pb).  
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Dinding mempunyai tebal 1.10 meter, 1.40 meter, 1.45 meter, 1.70 

meter, 2.00 meter. Plat lantai di bagi menjadi tiga area yaitu area I dengan tebal 

1.95 meter, area II  mempunyai ketebalan 2.75 meter, dan area III dengan tebal 

1.35 meter. Dengan ketebalan tersebut, maka diperlukan bekisting khusus 

untuk menompang beban.  

Bekisting merupakan sebuah konstruksi pendukung komponen utama 

dalam pekerjaan beton yang mempunyai bentuk khusus dengan daya dukung 

tertentu dan berfungsi sebagai penyangga pekerja pada pekerjaan yang lebih 

tinggi, sekaligus sebagai penyangga sebelum dilakukan pemasangan besi 

tulangan dan pengecoran.  

Berdasarkan peraturan MENAKERTRANS NO. 1 Per/Men/1980 tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan, perancah adalah 

bangunan pelataran (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan 

sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan, serta alat-alat pada setiap 

pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan 

pembongkaran.  

Banyaknya cara yang dilakukan kontraktor untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas kerja, baik struktur maupun manajemen kosntruksi agar dapat 

menciptakan cara kerja yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu namun 

tetap memenuhi mutu. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengganti cara-

cara konvensional menjadi lebih modern. Pada dasarnya kualitas bekisting 

menentukan bentuk dan rupa konstruksi beton, sehingga harus dibuat dari 

bahan yang bermutu dan perlu perencanaan sedemikian rupa agar konstruksi 

tidak mengalami kerusakan dan lendutan akibat beton yang dituang (R. Sagel, 

P. Kole dan Gideon Kusuma (1997:41)). 

Perencanaan beban suatu bekisting diperhatikan beberapa faktor, antara 

lain beban yang ditopang, penggunaan bekisting berulang kali, faktor cuaca, 

keausan perancah akibat hentakan, getaran dan pembebanan tidak merata. Ada 

dua jenis beban yang terjadi pada bekisting, yaitu beban vertikal dan beban 

horizontal. Beban vertikal merupakan beban bekisting yang ditahan oleh 

konstruksi penopang, sedangkan beban horizontal merupakan beban yang 
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terjadi akibat beban angin dan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana (F. 

Wigbout 1992 :106).  

Banyaknya faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam hal 

pemilihan metode bekisting yaitu kondisi struktur yang akan dikerjakan, luasan 

bangunan yang akan dipakai, ketersediaan material dan alat, waktu pengerjaan 

proyek, harga material, tingkat upah pekerja, sarana transportasi dan lain 

sebagainya. Setelah adanya pertimbangan secara matang terhadap faktor-faktor 

tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai metode bekisting yang akan 

diterapkan.   

Untuk dapat menghemat biaya, dalam taraf konstruksi beton harus 

memenuhi persyaratan seperti bentuk yang sederhana dan rata, ukuran yang 

sama dan berturut-turut untuk lantai-lantai, dinding-dinding, kolom-kolom, dan 

balok balok. Celah (coran) dalam lantai-lantai, pada tempat-tempat yang secara 

teknis dapat dipertanggung jawabkan (F. Wigbout (1992:10)).  

Biaya bekisting merupakan komponen yang memiliki prosentase yang 

cukup besar terhadap keseluruhan biaya pembangunan dan memiliki resiko 

cost overrun yang tinggi. Pekerjaan bekisting merupakan pekerjaan yang 

mengalami pengulangan proses bongkar dan pasang. Dilihat dari hal tersebut 

menginspirasi banyaknya kontraktor yang membuat modifikasi bekisting agar 

dapat menekan biaya pengeluaran serta dapat mempercepat waktu pelaksanaan 

pada pekerjaan bekisting.  

 

2.2.  Spesifikasi Bekisting 

Pada umumnya sebuah bekisting mempunyai tiga fungsi utama yaitu : 

1. Memberikan bentuk kepada sebuah konstruksi beton. 

2. Mendapatkan bentuk permukaan struktur sesuai harapan. 

3. Sebagai pemikul beton, sehingga konstruksi tersebut cukup keras untuk 

dapat memikul diri sendiri, peralatan dan tenaga kerja.  

Perancangan suatu bekisting dimulai dengan membuat konsep sistem 

yang akan digunakan untuk dapat menanggung berat sendiri dan beban 
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sementara yang terjadi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan 

Bekisting harus dapat menahan tekanan beton dan berat sendiri pekerja 

serta peralatan kerja pada penempatan dan pemadatan.  

b. Kekakuan 

Lendutan yang terjadi tidak boleh lebih dari 0.3% dari dimensi 

permukaan beton. Perlunya perawatan untuk memastikan bahwa 

lendutan komulatif lebih kecil dari toleransi struktur beton. 

c. Ekonomis 

Bekisting yang dipakai sederhana dari segi ukuran dan komponen serta 

pemilihan material yang harus ditinjau dari segi biaya. 

d. Mudah diperkuat dan dibongkar tanpa merusak beton atau bekisting. 

Metode dan cara bongkar serta pemindahan bekisting harus dicermati 

dan dipelajari sebagai bagian dari perencanaan bekisting, terutama 

pada metode pemasangan dan leveling elevasi.  

Pada perencanaan sebuah bekisting hal yang perlu ditekan adalah 

pembuatan sebuah bekisting ekonomis yang meliputi biaya kerja dan biaya 

peralatan yang diperlukan pada bekisting tertentu. Untuk mecapai 

keekonomisan bekisting maka hal yang diperlukan adalah membandingkan 

antara biaya yang diperlukan untuk metode bekisting yang berbeda-beda bagi 

sebuah objek tertentu. (Wigbout,1992). 

 

2.2.1. Material Penopang Bekisting 

Berikut adalah hal terpenting yang diharapkan dari suatu penopang dalam 

konstruksi bekisting : 

a. Bekisting dengan beban ringan, harus mampu memindahkan beban 

yang relative berat. 

b. Tahan terhadap penggunaan yang kasar. 

c. Pemasangan dan penyetalan dengan cara sederhana. 

d. Meminimalisir adanya komponen yang lepas. 
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e. Mudah dikontrol. 

f. Pemakaian berulang. 

 

2.3.  Metode Bekisting  

Pesatnya perkembangan dalam dunia konstruksi menjadikan banyaknya 

tuntutan yang dipenuhi agar menghasilkan suatu yang lebih ekonomis, dalam 

teknik pemilihan bekisting diharapkan dapat dipakai berulang kali bahkan 

puluhan kali. Namun hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pekerjaan 

bekisting adalah mampu menahan beban yang ada, berikut metode bekisting : 

1. Bekisting semi sistem konvensional 

Satuan-satuan bekisting yang lebih besar, yang direncanakan untuk 

sebuah objek tertentu dan dapat digunakan berulang kali dalam bentuk 

yang tidak diubah. Penggunaanya dirancang untuk satu proyek, yang 

ukurannya disesuaikan bentuk beton dan dapat di pakai berulang kali. 

Bahan dasarnya dikerjakan dengan sistem pabrikasi yang ukurannya 

sesuai dengan bentuk beton, multiplek dan plat sebagai bahan acuan dan 

bahan perancah berupa scaffolding atau baja pabrikasi. 

 

 

         Gambar 2.1 Bekisting Semi Sistem Konvensional 
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2. Bekisting Sistem PERI 

Elemen bekisting yang dibuat di pabrik, sebagian besar 

komponennya terbuat dari baja. Bersifat full universal, digunakan secara 

berulang kali, dan bahan acuan serta bahan perancah dirangkai secara 

pabrikasi. Karena pemontasannya sudah sangat disederhanakan, segi kerja 

teknisnya cukup ringan, akan tetapi pembelian bekisting dan perancah 

sistem memerlukan biaya yang cukup tinggi. (Wigbout, 1992). 

 

Gambar 2.3 Bekisting Sistem PERI 

 

2.4.  Dasar Pemilihan Metode Bekisting 

Pemilihan jenis bahan bekisting dilakukan berdasarkan kondisi 

lingkungan, biaya, efektivitas waktu pemasangan dan pembongkaran, kekuatan 

dan keawetan bahan, keamanan dan keslamatan kerja, pemakaian berulang, 

pemakaian untuk pekerjaan berikutnya, serta memperhatikan faktor kebersihan 

lingkungan.  
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Perancah dari baja memiliki beberapa kelebihan dibanding penyangga 

tradisional. Perancah baja dapat digunakan berulang kali, dapat digunakan di 

luar maupun di dalam ruangan, dan memiliki bentuk yang relative lebih rapi. 

Sehingga banyaknya kontraktor yang beralih menggunakan perancah baja. 

Pemilihan material perancah dilakukan berdasarkan besarnya beban yang akan 

terima, biaya yang ekonomis, waktu yang efektif (kemudahan dalam 

pemasangan), ketahanan terhadap korosi, kemudahan pengadaan barang serta 

keselamatan kerja.  

 

2.5.  Material Penyusun Bekisting 

Sebelum melakukan perhitungan dalam perencanaan bekisting, terlebih 

dahulu dilakukan pemilihan terhadap material yang akan digunakan dengan 

memperhatikan sifat dan material tersebut. Dalam membangun sebuah 

bekisting konvensional ataupun setengah sistem, material kayu mutlak 

diperlukan.  

a. Material Penyusun Bekisting Sistem Semi Konvensional 

1. Kayu 

Kayu mempunyai sifat yang menguntungkan dalam bidang konstruksi 

yaitu mempunyai kekuatan yang besar pada suatu massa volume yang 

kecil, harga relative murah dan dapat diperoleh dengan mudah, mudah 

dikerjakan dan merupakan alat sambung sederhana, menjadi isolasi 

termis yang sangat baik, dapat menerima tumbukan-tumbukan dan 

getaran-getaran di sebuah pembangunan. 

 Beberapa ketentuan dan persyaratan penggunaan kayu sebagai bahan 

penyusun bekisting telah diatur dalam Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia (PKKI). Dalam PKKI, jenis-jenis kayu diklasifikasikan 

berdasarkan berat jenis, kekuatan lentur serta kekuatan tekan mutlaknya 

menjadi lima kelas. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Kayu di Indonesia 

No Kelas kuat Berat jenis 

kering udara 

Kuat lentur mutlak Kuat tekan mutlak 

1 I > 0.90 > 1100 > 650 

2 II 0.90 – 0.60 1100 – 725 650 – 425 

3 III 0.60 – 0.40 725 – 500 425 – 300 

4 IV 0.40 – 0.30 500 - 360 300 – 215 

5 V < 0.30 < 360 < 215 

Dalam penggunaannya, sifat dan kekuatan kayu banyak 

dipengaruhi oleh kondisi konstruksi. Maka perlunya faktor pengali yang 

disesuaikan dengan kondisi konstruksi dimana kayu tersebut ditempatkan, 

yaitu : 

a) Faktor 2/3 

1. Untuk konstruksi yang selalu terendam air 

2. Untuk bagian konstruksi yang tidak terlindung dan kemungkinan 

besar kadar lengas kayu akan selalu tinggi 

b) Faktor 5/6 

Untuk konstruksi kayu yang tidak terlindung, namun sifat kayu dapat 

mongering dengan cepat 

c) Faktor 5/4 

1. Untuk bagian konstruksi yang mempunyai tegangan diakibatkan 

oleh beban tetap dan beban angina 

2. Untuk bagian konstruksi yang mempunyai tegangan diakibatkan 

oleh beban tetap dan beban tidak tetap 

d) Faktor 3/2 

Untuk pembebanan yang bersifat khusus (getaran, dll). Sebagai dasar 

perhitungan kekuatan kayu dalam analisa perencanaan bekisting ini 

yang ditinjau adalah tegangan ijin serta modulus elastisitas dari 

material kayu yang akan digunakan berdasarkan Peraturan 

Konstruksi Kayu Indonesia, 1961. 
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Tabel 2.2 Nilai Tegangan Kayu dan Modulus Elastisitas 

 

2. Multiplek 

Multiplek merupakan kayu olahan. Perbedaan dasar multipleks 

dengan tripleks adalah pada lapisan kayunya. Disebut dengan tripleks 

apabila berjumlah 3 lembar. Disebut dengan multipleks apabila lembaran 

penyusunan lebih dari tiga lapis. Multiplek merupakan lembaran kayu 

tipis yang dipres kemudian di lem menjadi satu. Papan kayu olahan 

tersebut biasa disebut dengan plywood. Di pasaran, ukuran standart yang 

tertera adalah 120x240 cm, dengan tebal bekisar 3-18 mm. Hal yang 

kurang menguntungkan apabila bekisting dengan pemakaian multiplek 

adalah mempunyai harga yang relative tinggi, sudut dan tepi dari plat 

yang dicetak mudah rusak. (Wigbout,1992). 

 

3. Besi Hollow 

Besi Hollow berbentuk pipa kotak besi dan terbuat dari besi galvanis, 

stainless atau baja. Dimensi yang digunakan adalah ukuran 5 x 5 cm. 

Besi ini mempunyai keunggulan diantaranya adalah anti rayap, anti karat, 

dan korosi akibat perubahan cuaca atau karena hujan yang bersifat asam.  

 

4. Terot / Tie Rod 

Terot digunakan sebagai pengaku, terot biasanya menggunakan  besi 

ulir berdiameter 10 mm. Panjang terot tergantung dari dimensi bekisting 

kolom struktur. Terot merupakan bagian terpenting apabila menggunakan 

bekisting kayu. Karena fungsi terot dalam bekisting mengunci bekisting 

pada kolom dan agar pada saat pengecoran kolom tidak terjadi perubahan 

bentuk beton dan menghindari sabuk kolom lepas. 

I II III IV V

1 Tegangan lentur sejajar serat (σ lt //) 150 100 75 50 -

4 Tegangan geser sejajar serat (τ // ) 20 12 8 5 -

5 Modulus Elastisitas 125 100 80 60 -

1525

Tegangan tekan = Tegangan sejajar 

Tegangan tekan tegak lurus serat

85 60 -45

-10

No Jenis Tegangan

130

40

Kelas Kuat Kayu

2

3
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5. Perancah 

Digunakan u head dan jack base atau disebut dengan support sebagai 

penyangga bekisting pada kolom konvesional. Penggunaan support 

seperti gambar dibawah mudah dan kuat dibandingkan penyangga 

menggunakan kayu. 

  

6. Minyak bekisting dan paku 

Untuk menjaga kebersihan permukaan kolom pada multiplek sebelum 

digunakan dibersihkan dahulu kemudian diolesi dengan minyak pelumas 

agar dihasilkan permukaan kolom yang halus dan tidak belubang-lubang 

juga mempermudah dalam pembingkaran bekisting.  

Salah satu fungsi utama minyak ini agar bekisting tidak menempel 

dengan kuat pada beton yang sudah dicor, artinya bahwa tujuan 

pengunaan minyak ini adalah supaya pembongkaran bekisting setelah 

selesai pengecoran bekisting mudah dibongkar tidak rusak dan 

selanjutnya dapat digunakan lagi untuk pengecoran.  

Paku yang digunaka pada bekisting konvesional adalah paku besi 

yang biasa kita dapatkan ditoko bahan bangunan, biasanya yang tersedia 

dipasaran adalah paku dengan ukuran panjang memakai satuan inch. 

 

b. Material Penyusun Bekisting Sistem PERI 

Menurut Wighbout F. (1997:340), “Bekisting sistem adalah bekisting 

dibuat dipabrik dan dimontasikan pada bangunan yang bersangkutan dengan 

elemen-elemen pembantu yang merupakan bagian dari sistem ini. 

Pekerjaannya sangat disederhanakan, segi kerja teknisnya cukup ringan. 

Namun, memerlukan biaya tinggi”. Bekisting pada prinsipnya bisa digunakan 

berulang ulang kali dan dalam bentuk tidak diubah. Konstruksi penopang 

disusun dari komponen-komponen baja yang dibuat di pabrik. Perancah ini 

disewa dari penyalur alat-alat bekisting. 
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1. Peri Girder GT 24 

a) GT 24 Girder, L = ..... m 

  GT 24 Girder adalah besi pengaku pada bekisting Sistem PERI 

b) Panel 

Panel adalah cetakan bekisting sistem PERI yang bersentuhan langsung 

pada permukaan beton. 

2. Coloumn Wale Waler SRGZ 

a) Coloumn Wale SGRZ 10 

Material sabuk kolom maupun dinding pada bekisting sistem PERI 

b) Coloumn Vario Waler SVRZ 150 

3. Accessoies 

a) Hook Strap HB 24-100/120 

Hook Strap berfungsi sebagai join atau penyambung antara girder GT-24 

dengan steel waler. 

b) Wedge KZ dan Wedge K  

Wedge KZ, Galv berfungsi sebagai penghubung panel dengan tie yoke 

dan wedge K sebagai penghubung panel dengan wedge head piece  

c) Tie Yoke SKZ 

Tie Yoke SKZ merupakan dudukan tie rod sebagai pengikat panel 

formwork untuk wall eksternal sudut. 

d) Wingnut DW 15, Galv 

Wingnut DW 15, Galv berfungsi sebagai penahan formwork dengan tie 

rod DW 15. 

e) Girder Headpiece GT 24, galv 

Girder Headpiece GT 24, galv berfungsi sebagai koneksi push pull prop 

RSS dan kickers AV pada girder GT 24. 

f) Wadge Headpiece 

Berfungsi sebagai koneksi pada push pull prop dan kickers AV. 

 

 

 



15 
 

g) Base Plate For RSS 

Base Plate For RSS berfungsi sebagai tumpuan push pull prop RSS. 

h) Push Pull Prop RSS I 

Push Pull Prop RSS I berfungsi sebagai penyeimbang atau stabilisasi 

formwork sistem. 

i) Kicker Brase AV 

Kicker Brase AV berfungsi sebagai penyeimbang atau stabilisasi 

formwork sistem. 

j) Scaffold Bracket GB 80 

Scaffold Bracket GB 80 berfungsi sebagai komponen utama 

pembuatan lantai kerja. 

4. Tie Rod Accessories 

a) Tie Rod DW 15 

Merupakan pengaku pada sisitem kolom ataupun dinding pada sistem 

PERI. 

5. Pin Accessories 

a) Universal Coupling  

Merupakan penghubung susut pada sabuk kolom ataupun dinding 

pada bekisting sistem PERI. 

b) Pin 16x42, Galv 

Untuk koneksi yang berbeda. 

c) Cotter Pin 4/1, Galv 

Merupakan pengunci antara unversal coupling denga sabuk kolom 

ataupun dinding. 

6. Vario Consumable Part  

a) TSS-TORX 6x60, galv 

TSS-TORX merupakan material yang digunaka untuk pengikat steel 

wale. 

b) F.H Bolt M8x70 W.NUT 

Material pengikat tumpuan pada sambungan. 
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c) BIT POINT Tx30 

Material bit point Tx30 berfungsi sebagai alat bantu mengencangkan 

TSS-TORK ke girder  

 

2.5.1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Bekisting 

Tabel  2.3 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Bekisting 

Sistem Kelebihan Kekurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekisting dengan 

perkuatan besi 

Hollow  

1. Tidak perlu adanya 

pembinaan bagi 

pekerja lapangan 

mengenai jenis alat, 

fungsi dan cara 

penyetelan, 

pemasangan serta 

pembongkaran. 

2. Tenaga kerja yang 

dibutuhkan relative 

sedikit karena 

menggunakan alat 

angkat. 

 

1. Kurang praktis dalam 

perakitan, setiap material 

yang digunakan perlu 

dipotong sesuai dengan 

ukuran yang diperlukan. 

2. Tidak banyak bagian yang 

di aplikasikan karena 

banyaknya pemotongan 

dan penyambungan yang 

kurang teratur sehingga 

memerlukan waktu untuk 

reparasi serta pabrikasi 

kembali. 

3. Banyak menggunakan 

material habis pakai 

sehingga resiko kerusakan 

material akibat 

penyambungan cukup 

tinggi. 

4. Waktu pemasangan yang 

dibutuhkan cukup lama. 

5. Kebutuhan pipa untuk 

bracing (pengaku) terlalu 

banyak. 
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PERI  

1. Material dan alat 

perlengkapannya 

relative ringan 

sehingga dapat 

diangkat dengan 

tenaga manusia tanpa 

memerlukan alat 

angkat. 

2. Tidak memerlukan 

biaya tambahan untuk 

alat angkat. 

3. Kebutuhan pipa untuk 

bracing (pengaku) 

tidak terlalu banyak 

4. Pemasangan dapat 

dilakukan dilapangan 

dengan mudah, 

sehingga waktu yang 

dibutuhkan lebih 

singkat 

5. Pekerjaan lebih 

sederhana 

6. Pemasangan dan 

pembongkaran dapat 

dilakukan atau 

dikerjakan oleh 

siapapun tanpa 

keahlian khusus 

1. Tenaga kerja yang 

dibutuhkan lebih banyak 

2. Perlunya pembinaan atau 

pelatihan kerja bagi 

pekerja lapangan 

mengenai jenis alat, 

fungsi dan cara 

penyetelan, pemasangan 

dan pembongkoaran. 

3. Untuk kapasitas beban 

yang terlalu berat 

dibutuhkan frame yang 

lebih banyak, sehingga 

jarak pemasangannya 

lebih rapat, dan 

mengakibatkan ruang 

gerak pekerja tidak 

leluasa. 

 

 

2.6. Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting 

1. Bekisting Semi Sistem Konvensional 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Dinding 

Berikut merupakan langkah kerja pelaksanaan perancah kolom persegi panjang  

1) Pabrikasi (build) 

a. Pembuatan material kontak dengan memotong sesuai dengan 

ukuran panjang dan tinggi 
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b. Pabrikasi balok tiang sesuai dengan panjang dan jumlah yang 

dibutuhkan. Untuk penggunaan kayu sebaiknya diserut terlebih 

dahulu agar menghasilkan permukaan yang rata. 

c. Merangkai material kontak dengan balok tiang sesuai dengan 

jarak pemasangan yang telah direncanakan sehingga menjadi 4 

sisi panel bekisting. 

d. Mempersiapkan balok perangkai atau sabuk kolom dan pen serta 

penahan. 

2) Pemasangan (erect) 

a. Lumasi material kontak dengan mendirikan keempat panel kolom 

dan memastikan bahwa tulangan kolom telah terselubungi dan 

membentuk penampang sesuai dengan rencana. 

b. Tegakkan cetakan kolom pada as yang telah ditentukan, pastikan 

ketegakkan kolom menggunakan unting-unting 

c. Pasang balok perangkai dan pen pengikat yang saling mengikat 

pada keempat sisi 

d. Memasang sloot penahan pada keempat sisi kolom agar 

konstruksi perancah bekisting kaku dan tegak, bekisting kolom 

siap dicor. 

3) Pembongkaran (strip) 

a. Setelah memasuki masa pembongkaran, maka sloot penahan 

dibongkar terlebih dahulu 

b. Balok perangkai dan pen penjepit dibuka dan ditempatkan secara 

rapid an teratur untuk kemudahan dalam penggunaan selanjutnya. 

c. Panel-panel bekisting dan  perancah dilepaskan dari permukaan 

beton kolom untuk kemudian dilbersihkan maupun diperbaiki. 

 

B. Pelaksanaan Pekerjaan Pelat 

Berikut merupakan langkah kerja pelaksanaan pekerjaan bekisting 

dan perancah.  

1) Pembuatan (build) 
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Pembuatan panel pipi balok dan alas bodeman dengan pemotongan 

rangka panel sesuai dengan ukuran dan jarak pemasangan yang telah 

direncanakan. Apabila menggunakan kayu maka sebaiknya dilakukan 

penyerutan kayu terlebih dahulu agar memudahkan dalam langkah 

perangkaian, dengan memperhatikan metode pemotongan agar tidak 

terjadi pemborosan material 

2) Pemasangan (erect) 

a. Menentukan dan mengukur ketinggian dasar bekisting plat lantai, 

kemudian menarik dua buah titik yang telah diukur dengan 

waterpass sebagai dasar bekisting perancah. 

b. Memasang scaffolding dengan jarak frame sesuai dengan gambar 

kerja, dan sdilakukan pemasangan pengaku antar tiang apabila 

diperlukan 

c. Memasang balok engkel dengan posisi gelagar bagian atas 

menyentuh benang yang telah di waterpass 

d. Pemasangan balok suri diatas balok engkel sesuai dengan gambar 

rencana 

e. Pemasangan rangka besi hollow dengan mengacu pada titik as plat 

lantai yang telah ditandai dengan benang dan unting-unting 

f. Setelah alas plat lantai terpasang dengan benar, maka dilakukan 

perangkaian pipi-pipi plat lantai. Diusahakan pipi plat lantai tegak 

lurus dengan alas balok. 

g. Pemasangan sekur penahan untuk mempertahankan ketegakan pipi 

plat lantai dan dapat menahan saat pengecoran terjadi. 

h. Lumasi bekisting kontak multiplek dengan form oil. 

3) Pembongkaran (strip) 

a. Pembongkaran diawali dengan pelepasan sekur-sekur penahan pipi 

plat lantai 

b. Pembongkaran pipi plat lantai dengan metode kerja yang efisien 

agar tidak terjadi kerusakan terhadap panel-panel pipi bekisting 

perancah tersebut. 
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c. Pembongkaran alas plat lantai dilakukan bersaaan dengan 

pembongkaran balok suri, besi hollow dan balok engkel. 

d. Scaffolding dapat dibuka dan ditempatkan secara teratur untuk 

memudahkan penggunaan selanjutnya. 

 

2. Bekisting Semi Sistem PERI 

A. Pelaksanaan Pekerjaan Dinding 

1) Pabrikasi (Build) 

a. Letakkan coloum wale sesuai dengan jarak rangkaian yang telah 

direncanakan. 

b. Memasang girder GT-24 sebagai balok tiang sesuai dengan jarak 

yang telah direncanakan dan dicek jarak diagonal. 

c. Mengikat girder dengan coloumn wale menggunakan hook strap 

pastikan terpasang dengan baik 

d. Bekisting kontak yang telah dipotong sesuai dengan ukuran kolom 

dipasang diatas girder balok tiang. 

e. Setelah dipastikan posisi dan kelurusannya kemudian direkatkan 

dengan coach screw 

2) Pemasangan (Erect) 

a. Pastikan posisi marking as kolom telah ditentukan untuk 

kemudian dipasang sepatu kolom. 

b. Pemasangan sepatu kolom pada ujung dan sisi kolom bila 

diperlukan dan berfungsi untuk memastikan posisi pemasangan 

panel bekisting perancah sesuai dengan marking yang ada 

c. Setelah pengecekan tulangan dilakukan, pastikan bahwa decking 

cone telah terpasang untuk mencegah tulangan kolom menempel 

pada panel bekisting perancah kolom. 

d. Memasang setengah panel lalu perkuat panel dengan adjustable 

brance RSS dan adjustable kicker AV. Periksa ketegakkan dengan 

menggunakan unting-unting atau waterpass lalu tegakkan panel 

dengan menyetel adjustable brance dan adjustable kicker. 
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e. Memasang panel selanjutnya lalu perkuat dengan corner couplink 

EKZ atau tie yoke SKZ dan tie rod DW 15/17 

f. Memasang lantai kerja pengecoran 

3) Pembongkaran (Strip) 

a. Setelah memasuki masa pembongkaran, langkah pertama yaitu 

buka adjustable brance dan adjustable kicker serta base plate 

b. Panel bekisting dan perancah dapat dibersihkan ke area lain untuk 

dibersihkan sebelum digunakan kembali 

 

B. Pelaksanaan Pekerjaan Pelat 

1) Pabrikasi (build) 

a. Persiapan material dan alat yang akan digunakan pada area 

pemasangan 

b. Potong material kontak sesuai dengan ukuran plat lantai baik untuk 

bottom form maupun side form. Pemotongan harus diperhatikan 

agar tidak terjadi pemborosan material. 

c. Potong kayu untuk rangka side form dan rangka bottom form, 

kemudian dirangkai dengan multiplek yang telah dipotong. Panel 

yang telah siap ditumpuk dan dirapikan pada area pemasangan 

untuk memudahkan proses selanjutnya 

2) Pemasangan (erect) 

a. Pastikan posisi marking as-as plat . 

b. Pasang jack base mengikuti alur as plat lantai dengan jarak 

pemasangan sesuai rencana 

c. Pasang main frame diatas jack base lalu ikat dengan 

menggunakan cross base. 

d. Ketinggian pemasangan frame PD8 disesuaikan dengan tinggi 

bangunan rencana plat lantai. 

e. Pasang u-head diatas main frame kemudian atur ketinggiannya 

agar posisi tersebut sama rata untuk perancah plat lantai. 
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f. Letakkan balok suri dengan posisi melintang sejajar arah 

pemasangan frame PD8. As balok suri harus sejajar dengan 

struktur plat lantai. 

g. Naikkan panel bottom form balok kemudian pasang diatan balok 

suri. Posisi as bottom form harus sejajar dengan as balok suri 

untuk memastikan, maka Tarik benas sepanjang as bottom form 

balok. Cek elecasi permukaan bottom form balok harus sama 

dengan struktur bawah balok 

h. Naikkan panel bekisting balok kemudian dirangkai kedua sisi 

bottom form balok. Cek ketegakkannya menggunakan siku, 

kemudian dilakukan pembautan. 

i. Pasang bracing siku penahan pada pipi luar balok dengan jarak 

sesuai dengan rencana.   

3) Pembongkaran (strip) 

a. Pasang pipe support pada plat lantai 

b. Bongkar perancah, balok suri dan balok engkel. 

c. Lepas bottom form perbagian dengan mengendurkan salah satu 

pipe support 

d. Bongkar panel pipi plat lantai kemudian simpan pada tempat 

yang telah ditentukan. Perbaiki bottom form dan side form, maka 

perancah dapat dipakai untuk pekerjaan selanjutnya 

 

2.7. Analisa Kekuatan Bekisting 

1. Pembebanan  

Perencanaan diasumsikan bahwa beban yang bekerja pada bekisting 

sebagai bahan penyokong beban beton adalah merata, atau tidak ada 

perbedaan karakteristik pada tiap-tiap beton, atau beton bersifat homogen 

sempurna. Sehingga besarnya beban yang diberikan beton kepada sttruktur 

bekisting bersifat beban merata.  
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(a) Beban vertikal 

Beban hidup vertikal merupakan beban pekerja, pelengkapan 

konstruksi dan tempat penyimpanan material slab yang baru saja 

mengeras. Berikut merupakan rincian dari beban vertical yang bekerja 

pada bekisting: 

1). Berat jenis beton basah   q = 2500 kg/m3 = 25 Kn/m3 

2). Beban kerja (F.Wigbout)  q = 150   kg/m2 = 1500 N/m2 

(b) Beban horisontal 

Beban yang dilakukan oleh spesi beton baru terhadap bekisting 

dinding atau bekisting kolom, lebih banyak merupakan sebuah tekanan 

yang mengarah tekanan horizontal. Beton semi cair diisikan kedalam 

bekisting dan akan mengerahkan tekanan lateral terhadap bekistingnya, 

sebagaimana halnya dengan cairan manapun. 

ACI Committee 347 mengeluarkan standar perhitungan tekanan 

lateral pada bekisting dengan mempertimbangkan parameter-parameter 

sebagai berikut :  

R = Kecepatan pengecoran acuan   (m/jam), 

merupakan pengecoran arah vertical. 

v = Debit aliran penuangan   (m3/jam) 

A = Dimensi struktur yang ditinjau   ( m2), 

  Luas dari struktur yang tertutup bekisting 

P = Tekanan horizontal oleh spesi beton (kg/m2), 

  Max 2000 psf atau 150 h (pilih yang paling rendah), 

  Berat jenis    (kg/m3) 

h = Tinggi tinjauan    (m) 

T = Suhu Beton    (C˚), 

  Didapat dari nilai R yang telah ditentukan pada tekanan 

horizontal. 

𝑅 =  
𝑣

𝐴
 ……………………………………… (i)   

⍴ max = 150 +  
900 𝑅

𝑇
 ………………………(ii) 
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Dengan batasan tekanan maksimum 2000 psf dan tekanan 

minimum 600 psf, tidak boleh lebih dari h. jika R>10ft/jam, diasumsikan  

  ⍴ min = 𝛾ℎ………………………………… (iii) 

Perhitungan tersebut bertitik tolak dari tekanan spesi beton yang 

dibagi rata pada keseluruhan tinggi dengan tekanan maksimum oleh spesi 

beton, meskipun dalam kenyataanya pada sisi atas selalu menjadi lebih 

kecil. 

A. Rumus Kekuatan Bekisting 

 Perancah dan bekisting dirancang agar dapat menahan beban beton 

basah, beban hidup dan beban peralatan kerja selama proses pengecoran. 

Dengan demikian perlunya analisa terlebih dahulu sehingga mampu memikul 

beban ke semua arah yang mungkin terjadi tanpa mengalami deformasi yang 

berlebihan dan memenuhi syarat stabilitas tinjauan dari segi keamanan 

pemakaian material.  Perhitungan beban yang diterima meliputi : 

1.Beban Beton Bertulang 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, berat beton bertulang 2.4 ton/m3 

(PPIUG,1983 ;11) 

2.Beban oleh Bekisting 

Beban oleh bekisting merupakan berat sendiri dari multiplex sebagai 

bekisting kotak sebesar berat jenis dikali dengan luas penampang, 

perhitungan sama untuk balok anak dan balok melintang serta untuk 

perancah. Di perhitungan dianggap bahwa pada awal beton dituang 

pembebanan sering hanya terjadi di satu lapangan. 

 (R.Segel,dkk 1994;54). 

3.Beban Kerja 

Beban kerja meliputi beban pekerja dan beban peralatan serta beban alat 

angkut beton. Beban kerja, umumnya diberlakukan suatu muatan merata 

sebesar 150 kg/m2. (F.Wigbout, 1992;108). 
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Table 2.4 Rumus Dasar Perhitungan Perkuatan Perancah dan Bekisting (SNI,2002) 

Kontrol 

Hitungan 

Balok 2 Tumpuan Balok Menerus Balok Kantilever 

Momen 
𝑀 =  

1

8
 𝑞𝐿2 𝑀 =  

1

10
 𝑞 𝐿2 𝑀 =  

1

2
 𝑞 𝐿2 

Tegangan 

Lentur 
𝜎 =  

𝑀

𝑊
 𝜎 =  

𝑀

𝑊
 𝜎 =  

𝑀

𝑊
 

Lendutan 
𝛿 =  

5

384
𝑥 𝑞 𝑥 

𝐿4

𝐸𝑥𝐿
 𝛿 =  

1

145
𝑥 𝑞 𝑥 

𝐿4

𝐸𝑥𝐿
 𝛿 =  

1

8
𝑥 𝑞 𝑥 

𝐿4

𝐸𝑥𝐿
 

Keterangan : 

M = Momen akibat bekisting kotak    (kgm). 

W = Momen perlawanan     (m3). 

q = Beban total dari bekisting kontak tiap meter (kg/m). 

L = Jarak antar balok anak    (m). 

(R.Segel, dkk,1994; 56) 

b = Panjang papan bekisting kontak tiap meter  (m) 

h = Tebal papan bekisting kontak   (m)   

(R.Segel, dkk,1994; 56) 

ᵟ = Tegangan lentur ijin kayu     (kg/m2) 

(F.Wigbout Ing, 1992;142). 

Berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1961 

menerangkan bahwa ᵟ diperoleh dari table PKKI halaman 6. Menurut PKKI 

harga tegangan ijin adalah untuk pembebanan pada konstruksi yang bersifat 

tetap dan permanen serta untuk konstruksi yang terlindung, sehingga harga 

tegangan ijin tersebut masih harus dikali dengan faktor reduksi sebesar: 

- Untuk konstruksi tidak terlindung β = 5/6 

- Untuk pembebanan yang bersifat sementara γ = 5/4. 

 

B. Rumus Kekakuan Bekisting 

Persyaratan teknis pekerjaan struktur beton selalu membatasi 

lendutan bagian struktur bekisting dan berfungsi sebagai pelindung beton yang 

telah tercetak serta pengaruh pergerakan yang berlebih. Untuk menghasilkan 
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struktur yang lebih kaku, lendutan yang terjadi tidak boleh lebih dari L/400 

(R.Segel,dkk, 1994:57). Lendutan yang terjadi diatas tiga tumpuan atau lebih 

dengan rumus : 

  𝑓 =  
2.5 𝑞 𝐿4

384 𝐸𝐼
  

Keterangan : 

f = Lendutan yang terjadi    (m) 

q = Beban total dari bekisting kontak tiap meter  (kg/m) 

L = Jarak antar balok anak    (m) 

E = Modulus Elastisitas kayu    (kg/m2) 

I = Momen Inersia kayu    (m4) 

 

C. Kontrol Gaya Lintang 

 Jika telah diketahu hasil jarak perletakan, maka gaya lintang (V) yang 

terjadi dapat dihitung. Gaya lintang ini akan dibandingkan dengan gaya lintang 

maksimal yang terjadi dengan menggunakan rumus: 

  𝑉 =  
5

8
 𝑞𝐿 

Keterangan : 

q = Beban merata   (kg/m) 

L = Jarak antar tumpuan  (m) 

V = Gaya lintang yang terjadi  (kg) 

(R.Segel,dkk,1994:61) 

  𝜏 =  
3 𝑥 𝑉 𝑚𝑎𝑥

2 𝑥 𝐴
 

Keterangan : 

τ         = Tegangan ijin geser  (kg/m2) 

Vmax = Gaya Lintang Max ijin (kg) 

A        = Luas dibebani g.lintang (m) 

(R.Segel,dkk,1994:57) 
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D. Kontrol Bekisting 

 Untuk memastikan apakah perancah benar-benar mampu menerima 

reaksi tumpuan dengan luas bidang A, maka dapat dikontrol dengan tegangan 

tekan pada perancah. Tegangan tekan harus diperiksa terlebih dahulu tehadap 

tegangan ijin tekan/ tekuk dengan panjang perancah yang digunakan adalah Lk.  

Rumus tegangan tekan adalah sebagai berikut: 

σ⎺tk = R/A 

dan kontrol arah sumbu adalah sebagai berikut: 

λx  = 3.5 x Lk/h 

λy  = 3.5 x Lk/b 

dengan syarat apabila λ < 150 maka digunakan penahan lateral tekuk 

dimana : 

Lk = Panjang tekuk (m) 

h,b = Dimensi perancah (m) 

(R.Seggel, dkk, 1994: 58) 

 

2.8. Analisa Kebutuhan Material 

Kebutuhan material merupakan volume suatu pekerjaan dengan 

menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan. Volume 

pekerjaan bukanlah merupakan volume isi, melainkan jumlah volume bagian 

pekerjaan dalam satu kesatuan. 

A. Komponen yang Mempengaruhi Biaya Konstruksi 

Dalam suatu konstruksi, komponen biaya merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Biaya proyek 

konstruksi dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu biaya langsung (direct cost) 

dan biaya tidak langsung (indirect cost) (Nugraha et al, 1985). Biaya langsung 

merupakan biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen 

hasil akhir proyek (Suharto 1995), contoh dadi biaya langsung adalah biaya 

material, biaya upah tenaga kerja, biaya peralatan.  
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Biaya tidak langsung merupakan biaya yang diperlukan untuk 

mendukung penyelesaian pekerjaan. Biaya tersebut dipengaruhi dengan 

pertambahan waktu pelaksanaan. Biaya tidak langsung dipergunakan untuk 

pengeluaran manajemen, supervise, dan pembayaran material serta jasa untuk 

pengadaan bagian proyek yang tidak akan menjadi produk permanen namun 

diperlukan dalam proses pembangunan proyek (Suharto,1995). 

 

2.9. Analisa Koefisien Harga Satuan Pekerjaan 

Analisa biaya konstruksi ditentukan oleh tiga variable terkait yaitu 

material, sumber daya manusia, dan alat. Pekerjaan konstruksi ditentukan 

dalam kuantitas pekerjaan dengan satuan meter, meter persegi atau meter 

kubik. Sedangkan ketiga variable tersebut merupakan beberapa jumlah dan 

jenis material, sumber daya manusia serta alat yang dibutuhkan. 

 

2.10. Mobilisasi dan Demobilisasi 

Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor diwajibkan untuk 

mengadakan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

menunjang jalannya pekerjaan. Dengan ketentuan selambat-lambatnya tujuh 

hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima oleh pelaksana atau 

kontraktor. Demobilisasi dilaksanakan apabila pekerjaan dianggap telah selesai 

dan dengan persetujuan pemberi tugas ( Konsultan atau Pengawas). 

Mobilisasi bertujuan untuk mengadakan atau mendatangkan peralatan, 

personil dan perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan 

dilapangan serta mengembalikan pada keadaan yang diinginkan sesuai dengan 

gambar kerja. Demobilisasi merupakan pekerjaan pengembalian dan 

pemindahan peralatan yang telah dipergunakan sebagai tempat penyimpanan 

alat, berang pekerja, gudang dan lain sebagainya kembali ke kondisi awal. 
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2.11. Analisa Produktivitas dan Durasi 

Pekerjaan bekisting dan perancah merupakan bagian pekerjaan struktur 

konstruksi beton. Selain itu, pekerjaan struktur lainnya antara lain pekerjaan 

pembesian, pekerjaan pengecoran. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan-pekerjaan 

tersebut memiliki keterkaitan. Apabila pekerjaan bekisting dan perancah 

mengalami keterlambatan maka seluruh jadwal pekerjaan struktur mengalami 

keterlambatan pula, dan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

bekisting dan perancah memiliki hunungan dalam menentukan kinerja waktu 

pekerjaan proyek struktur secara keseluruhan. 

Pada perencanaan konstruksi yang efektif membutuhkan pemahaman 

lengkap tentang proyek yang akan ditangani. Setelah itu, maka metode 

pelaksanaan dan kebutuhan sumber daya yang meliputi bahan, alat dan tenaga 

kerja dapat ditentukan, sehingga memungkinkan pekerjaan dilakukan secara 

aman, ekonomis dan memenuhi standar mutu yang memuaskan konsumen 

(Illingworth, 1993). 

Produktivitas dan durasi pekerjaan bekisting dan perancah dilakukan 

wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan pihak kontraktor 

pelaksana untuk masing-masing pekerjaan sehingga dapat diketahui waktu 

pelaksanaan dari perbangingan metode yang akan dipakai.  

1.  Produktivitas 

Produktivitas merupakan kegiatan yang meningkatkan hasil barang 

dan jasa setinggi mungkin dan manfaat sumber daya secara efisien. Oleh 

karena itu, produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara pengeluaran dan 

pemasukan dalam satuan waktu tertentu. Selain hal tersebut, produktivitas 

adalah hubungan antara barang yang dihasilkan (output), jumlah tenaga kerja, 

modal, tempat dan sumber daya lain yang tersedia untuk mengahsilkan barang 

(input) dengan rumus sebagai berikut : 

  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎)

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎)
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

produktivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu: 
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a. Faktor kondisi lapangan 

Pengerjaan bekisting pada kondisi lantai tingkat rendah berbeda dengan 

kondisi pekerjaan pada lantai tingkat tinggi. Faktor kesulitan dalam 

pengerjaan bekisting ini sangat menentukan waktu penyelesaian kerja. 

b. Faktor ketrampilan (skill) tukang 

Banyak hal yang mempengaruhi ketrampilan setiap tukang yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya seperti halnya kondisi fisik, umur, 

pengalaman kerja dan juga intelegensi. 

c. Faktor ketersediaan material dan alat bantu 

Kendala tidak tersedianya material dan alat bantu mengakibatkan 

terhambatnya suatu pekerjaan, dan begitu pula sebaliknya. 

Dalam Analisa perhitungan yang dilakukan, diambil kondisi ideal, 

dimana tukang atau pekerja mempunyai skill yang standar, kondisi lapangan 

menunjang dan material atau alat bantu tersedia.  

2. Waktu Pengerjaan yang Dibutuhkan 

Waktu pengerjaan suatu jenis pekerjaan atau proyek sangat 

berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan. Adapaun waktu tersebut dapat 

dihitung dengan cara : 

  𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Analisa produktivitas tenaga kerja dengan metode Level of Effort 

yang merupakan suatu metode pengukuran produktivitas yang memberikan 

bobot pada pekerjaan yang selesai sebagian (partially completed work) yang 

mempunyai beberapa sub pekerjaan seperti pembuatan, pemasangan dan 

pembongkaran. Metode ini digunakan untuk mencari harga satuan tenaga kerja 

berdasarkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Metode ini tidak mengharuskan 

mengambil data dari awal proyek sampai dengan akhir proyek. 

Metode tersebut menggunakan pembobotan pada masing-masing sub 

pekerjaannya yang lebih dikenal dengan rules of credit. Keuntungan metode 

level of effort adalah memperoleh hasil yang sangat obyektif dan akurat. 

 

 



31 
 

3. Rules of Credit 

Rules of Credit merupakan suatu nilai pembobotan yang diberikan 

kepada setiap sub pekerjaan terhadap total pekerjaan yang telah diteliti. Bobot 

tersebut dapat diartikan sebagai kontribusi masing-masing sub pekerjaan 

terhadap total pekerjaan. Jumlah dari rules of credit untuk semua sub pekerjaan 

adalah 1, jika tidak sama dengan satu kemungkinan adanya kesalahan dalam 

perhitungan. Persamaan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =  
𝑊𝑜𝑟𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟
 

Keterangan : 

 Work hour  = Jumlah jam kerja sub pekerjaan X  (jam) 

 Total work hour = Jumlah jam kerja pada pekerjaan (jam) 

4. Total productivity 

Total productivity merupakan total dari suatu pekerjaan selama hari 

pengamatan. Produktivitas ini digunakan untuk melihat produktivitas tenaga 

kerja rata-rata selama hari pengamatan. Produktivitas ini digunakan sebagai 

produktivitas tenaga kerja di lapangan, dengan rumus: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟
 

Keterangan : 

Total quantity = Total hasil kerja selama pengamata (m2) 

Total work hour = Jumlah jam kerja selama pengamatan (jam) 

 

2.12. Analisa Biaya Bekisting 

Pengaruh harga pekerjaan perancah terhadap biaya keseluruhan biaya 

konstruksi mencapai 60% atau lebih dibandingkan dengan keseluruhan biaya 

konstruksi struktur beton. Biaya yang cukup besar menuntut engineer struktur 

untuk memfasilitasi ekonomi bagi perancah, tidak hanya ekonomis pada 

material beton. (Edward G Nawy, 1997:1).  

Penggunaan ulang perancah untuk mencapai nilai ekonomis dari 

material, maka panel-panel perancah dirancang agar mudah dipasang, 

dibongkar dan diperkuat sehingga keuntungan maksimum dapat diperoleh 
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tanpa adanya pengeluaran banyak untuk perbaikan. ( James M Antil. Paul W. 

S Ryan 1982:2). 

Pentingnya estimator memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terkait perhitungan pekerjaan perancah sehingga dapat mencapai suatu 

efisiensi. Faktor- faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut jenis 

metode yang dipakai, hal ini berhubungan dengan pemilihan jenis material, 

pemilihan tenaga kerja, apabila dengan sistem pabrikasi maka perlu 

diperhitungkan biaya pemasangan, perkuatan, pembongkaran, pemindahan.  

Estimasi biaya konstruksi perancah dapat diperoleh dengan 

menjumlahkan kuantitas material kayu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 

m2  area kontak, disamping memperhitungkan pula sisa potongan material 

kemudian dikalikan dengan harga satuan kayu tersebut. (Edward G Nawy 

(1997:3)). Estimasi dalam pelaksanaan, perlunya menghitung waktu kerja 

untuk mendirikan dan membongkar perancah tiap siklus. Dalam perhitungan 

waktu tersebut, perlunya perhitungan penundaan akibat cuaca, permasalahan 

alat disamping proses pembersihan perancah dan pekerjaan pendukung lainnya.  

 

 

 

 

 


