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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1. Uraian Umum 

Pada konsep perencanaan ini adalah membandingkan desain serta 

efektifitas kedua metode bekisting yaitu: metode bekisting sistem 

pabrikasi dengan bekisting semi sistem dengan perkuatan besi hollow 

ditijau dari dua aspek biaya dan waktu.  

3.2. Data Umum Proyek 

Nama Proyek  : Gedung Radiotherapy Rumah Sakit Lavalette 

Malang 

Lokasi Proyek : Jalan W.R. Supratman nomor 10, Rampal Celaket, 

Klojen, Malang, Jawa Timur. 

Pemberi Tugas : PT. Nusantara Sebelas Medika 

Konsultan Perencana : PT. Tricipta Desain Kreasi 

Konsultan QS : PT. ANABA 

Kontraktor : PT. Adhi Karya (Persero) 

Perolehan : Tender Tertutup (Undangan) 

Jenis Kontrak : Lumpsum Fixed Priced 

Jenis Pembayaran : Monthly Progress Payment 

Nilai Kontrak : Rp. 15.246.000.000,00 (termasuk PPN) 

Sumber Dana : 100 % Swasta 

Uang Muka  : 10 % dari nilai kontrak 

Retensi : 5 % dari nilai kontrak 

Periode Kontrak : 180 hari (08 September 2016 s/d 07 Maret 2017) 

Masa Pemeliharaan : 367 hari (selesai hingga 08 Maret 2018) 
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Berikut merupakan lokasi pembangunan gedung Radiotherapy, Rumah 

Sakit Lavalette Malang: 

  

 

Gambar 3.1 Lokasi pembangunan gedung Radiotherapy 

 

3.3. Variabel Perencanaan  

                                                   Tabel 3.1 Variabel Perencanaan 

Indikator 
Variabel 

Tujuan 
Biaya dan Waktu 

1. Biaya material  Sumber data : 

Membandingkan dua 

metode bekisting 

2. Biaya Upah 1. Gambar dan volume 

1. Produktivitas 1. Schedule 

2. Durasi Pelaksanaan 2. Penentuan Waktu 

  3. Metode Konstruksi 
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3.4. Tahapan Perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi latar belakang dan 

perumusan masalah kemudian dilanjutkan sebagai berikut : 

1. Literatur 

Literatur yang dapat menunjang perencanaan ini antara lain buku 

tentang konstruksi kayu, buku petunjuk pemasangan bekisting, buku 

bekisting kotak cetak dengan pengarang F. Wigbout, PKKI dan lain 

sebagainya.  

2. Data Proyek 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tugas 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 Gedung Radiotherapy, Rs. Lavalette 

Spesifikasi bekisting yang 

digunakan Proyek Gedung Radiotherapy, Rs. Lavalette 

Metode kerja bekisting yang 

digunakan Proyek Gedung Radiotherapy, Rs. Lavalette 

Harga material komponen 

bekisting Proyek Gedung Radiotherapy, Rs. Lavalette 

Upah pekerjaan bekisting Proyek Gedung Radiotherapy, Rs. Lavalette 

 

3. Identifikasi komponen bekisting 

Identifikasi komponen bekisting seperti komponen penguat, pengaku 

dan support yang kemudian digunakan sebagai acuan perhitungan 

selanjutnya. 
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4. Perhitungan perkuatan bekisting 

Perhitungan perkuatan bekisting meliputi perhitungan perkuatan pada 

masing-masing metode yaitu perhitungan perkuatan gelagar pada 

metode bekisiting sistem PERI dan perhitungan perkuatan besi hollow 

pada metode bekisting semi sistem konvensional.  

- Metode bekisting sistem PERI  

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan 

bekisting sistem PERI yaitu meliputi besi plywood dan scaffolding. 

Kontrol perhitungan meliputi momen, kontrol tegangan lentur dan 

kontrol lendutan yang terjadi. Sedangkan balok utama dan sekunder 

mengikuti pengaturan jarak dan panjang yang terlah diberikan oleh 

sistem PERI 

- Metode bekisting sistem semi konvensional 

Perhitungan perkuatan ini hanya pada komponen perkuatan 

bekisting sistem semi konvensional dengan perkuatan besi hollow. 

Kontrol perhitungannya meliputi momen, kontrol tegangan lentur dan 

kontrol lendutan yang terjadi. 

5. Metode pelaksanaan pekerjaan bekisting 

Langkah pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan pengalaman 

dilapangan 

6. Perhitungan kebutuhan material 

Perhitungan kebutuhan material pada masing-masing komponen 

bekisting : 

- Metode bekisting sistem PERI  

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen 

bekisting sistem PERI dengan cara mencari kebutuhan material pada 

tiap area lalu dikalikan dengan jumlah lantai. 

- Metode bekisting sistem semi konvensional 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen 

bekisting sistem semi konvensional dengan cara mencari kebutuhan 

material pada tiap area lalu dikalikan dengan jumlah lantai. 
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7. Analisa produktivitas dan durasi 

Analisa produktivitas dan durasi berdasarkan wawancara serta 

pengamatan lapangan pada pekerjaan perancah kedua metode : 

- Metode bekisting sistem PERI 

Waktu pengerjaan bekisting sistem PERI ditentukan berdasarkan 

pengamatan lapangan mengenai produktivitas. 

- Metode bekisting sistem semi konvensional  

Waktu pekerjaan bekisting semi sistem konvensional ditentukan 

berdasarkan data historis proyek mengenai produktivitas pekerjaan 

bekisting.  

8. Analisa biaya  

Perhitungan estimasi biaya pekerjaan bekisting kedua metode : 

- Metode bekisting sistem PERI 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan 

material pekerjaan bekisting sistem PERI dan upah pelaksanaan 

pekerjaan bekisting sistem PERI per m2. Selanjutnya dijumlahkan 

untuk mendapatkan estimasi biaya pekerjaan. 

- Metode bekisting sistem semi konvensional 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan 

material pekerjaan bekisting sistem semi konvensional dan upah 

pelaksanaan pekerjaan bekisting sistem semi konvensional per m2. 

Selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi biaya 

pekerjaan. 

 

3.5. Tahap dan Prosedur Perencanaan 

Tahap dan prosedur perencanaan dilakukan secara sistematis. 

Adapun tahap dan prosedur adalah sebagai berikut : 
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Data Bekisting 

 

1. Pengamatan observasi lapangan 

2. Diskusi dengan staff proyek 

3. Analisa kasus 

Pengumpulan data : 

1. Pengkajian teori dari 

beberapa literatur 

2. Pengamatan langsung pada 

objek lapangan 

3. Data primer : wawancara 

langsung dengan pihak 

terkait 

4. Data sekunder :  

dari PT. Adhi Karya selaku 

pelaksana pekerjaan 

perancah dan bekisting 

 

MULAI 

Data Bekisting Bunker 

 

Bekisting Sistem Pabrikasi Bekisting Sistem Semi Konvensional 

PERI 

Desain Bekisting 

Analisa Struktur Bekisting 

Analisa Kebutuhan 

Material Bekisting 

Desain Bekisting 

Analisa Struktur Bekisting 

Analisa Kebutuhan 

Material Bekisting 

A’ A 

Perkuatan Besi Hollow 
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        Gambar 3.2 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membandingkan bekisting ditinjau dari 

segi biaya dan waktu antara sistem 

PERI dengan sistem semi konvensional 

KEIMPULAN 

SELESAI 

A A’ 

Analisa Biaya dan 

Waktu Bekisting 

Analisa Biaya dan 

Waktu Bekisting 

PERIKSA 


