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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi 

Bekisting atau formwork adalah konstruksi pembantu untuk cetakan beton 

sebuah struktur bangunan dengan design bentuk yang diinginkan. Dan setelah 

melewati waktu tertentu, mengeras serta sanggup menanggung berat sendiri. Maka 

akan dilepas dan dirakit kembali di bagian yang lain.   

Dan dalam perencaan bekisting harus memenuhi aspek teknologi dan aspek 

ekonomis, oelh karena itu harus efisien, kuat, kokoh, tidak merubah bentuk, tidak 

bocor.Wigbout (1992:106) bahwa didalam merencanakan beban sebuah bekisting 

harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain beban yang ditopang, penggunaan 

bekisting yang berulang kali, faktor cuaca, kesusutan shcaffolding karena getaran 

serta beban tidak rata. Terdapat 2 jenis beban yang ada atau terjadi pada sebuah 

bekisting, yaitu  beban  vertikal dan  beban horisontal. Beban   vetikal adalah beban 

bekisting yang ditahan oleh konstruksi penopang, sedangkan bobot horisontal 

adalah bobot akibat angin serta pelaksanaan tidak sesuai rencana. 

Menurut Navy G terdapat 3 faktor menjadi pertimbangan dalam membuat 

pertimbangan hal memutuskan sebuah metode yang akan diambil yaitu diantaranya 

adalah  : 

a. Keadaan Bangunan  

Ini menjadi alasan untuk alasan utama dalam sistem perkuatan sebuah bekisting 

menjadi komponen utama dalam keberhasilan mendapatkan hasil ukuran 

struktur yang berkualitas seperti yang direncanakan sebelumnya. Metode yang 

digunakan untuk bangunan dengan ukuran struktur yang besar, itu tidak akan 

efektif jika digunakan pada dimensi ukuran yaang kecil. 

b. Keluasan Bangunan 

Pekerjaan bekisting adalah pekerjaan yang bahan materialnya dapat digunakan 

secara berulang atau memiliki siklus pergerakan material. Dan karnanya, luasan 

bangunan dapat menjadi sebuah pertimbangan utama dalam menetukan siklus 
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penggunaan material bekisting yang berdampak dengan mahal tidaknya satuan 

harga pekerjaan. 

c. Kesiapan alat serta material 

Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah mencari kemudahan dalam 

memperoleh bahan material maupun alat yang akan digunakan untu metode 

bekisting tersebut. 

Tak hanya faktor itu, masih ada banyak pertimbangan-petimbangan lain 

diantaranya termasuk waktu pekerjaan dalam proyek, material harga, upah tiap 

tingkatan pekerja, transportasi dll. Setelah melihatdan menimbang dengan maatang 

dengan factor itu dengan itu diambil putusan dalam memilih metode mana yang 

digunakan. 

Menurut Wigbout (1992) Metode bekisting terbagi menjadi 3 jenis, 

diantaranya : 

1. Bekisting sistem (Flying form) 

Bekisting Sistem ialah bekisting yang elemennya dibuat dan dikerjakan di 

pabrik dan sebagian besarnya bekomponen dari besi atau baja yang 

memiliki ukuran modular dengan bentang-bentang standard dan biasanya 

dapat diperoleh oleh jasa penyewaan. Penggunaan dari bekisting yang di 

design untuk dipakai secara berulang kali, lalu setelahnya selesai digunakan, 

bekisting yang telah dibongkar dapat digunakan kembali tanpa diangkat-

angkat saat perangkaian. 

2. Bekisting Non-Sistem (Convensional Form) 

Bekisting jenis ini merupakan bekisting yang sering digunakan dan kita 

jumpai dalam konstruksi bangunan. Terbuat dari material kayu dan 

diproduksi manual. 

3. Bekisting Semi-Sistem (Semi System Form) 

Bekisting ini merupakan gabungan antara bekisting system dengan 

bekisting konvensional. Terbuat dari material kayu yang diperkuat material 

lain. (F.Wigbout.1992Buku Pedoman Tentang Bekisting(Kotak Cetak) 

hal.233). 
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1.2 Dasar Teori 

2.2.1. Syarat serta Ketentuan Pengerjaan 

Agar mencapai standar fungsinya, menurut American Concrete Institude 

(ACI) dalam buku FROMWORK FOR CONCRETE mengatakan bahwa bekisting 

harus memiliki persyaratan berikut : 

a. Solid maka dengan ini dapat menahan dan mensupport beban yang terjadi baik 

itu sebelum atau setelah mesa pengecoran  beton. 

b. Kokoh, ialah tidak terjadi gesran yang mampu merubah bentuk sebuah struktur 

yang akan membahayakan bekisting itu sendiri yang dapat berakibat ambruknya 

struktur. 

c. Kaku, hal yang utama pada bekisting kotak sehingga dapat mencegah yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, baik dimensi, kekeroposan dalam 

struktur itu sendiri. 

Pendisainan sebuah struktur bekisting bermula dari system konsep yang dipakai 

dalam membuat cetakan serta ukuran dari semen beton dan sanggup menahan beban 

sendiri, dan juga beban alat dan pekerja. Sebelum itu, yang harus dipenuhi ialah : 

1. Ketahanan atau Kekeuatan 

2. Kakakuan   

3. Hemat   

4. Tidak sulit dalam perakitan dan pelepasan. 

 

2.2.2. Pembiayaan Bekisting 

1. Biaya Material Bekisting Konvensional 

Menurut Wigbout, biaya material didapat dari pengalaman terhadap 

penurunan nilai yang terjadi pada setiap kali penggunaan. Penurunan nilai ini 

bersifat kualitatif dan kuantitatif. Terkait dengan bentuk struktur beton yang dibuat 

serta pemakaian ulang yang sering. Berapa seringnya dapat melakukan perhitungan 

: 

 Balok Kayu 6 sampai 12 kali pemakaian 

 Papan Kayu 3 sampai 5 kali pemakaian 
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Bekisting konvensional dengan balok kayu, yang disusun dari balok kayu serta 

papan kayu, ditopang oleh stempel-stempel baja, mempunyai sekitar 80 mm 

ketebalan kayu, berikut penjepit, pengokoh, dan sekur. Dengan semus segmen 

dihitung balik dalam  ketebalan  mm  per m2. Sekitar  35  mm  adalah papan kayu 

dan 45 mm balok kayu. 

2. Biaya Material Semi Sistem 

Bekisting semi-sistem banyak dipakai dalam pembuatan bekisting lantai 

yang dipakai berkali-kali untuk bentuk sebuah bekisting meja dari andaikan, 20 

sampai 40 m2/meja serta dalam bekisting dinding yang dipakai berkali-kali, 

andaikan 15 sampai 35 m2/dinding. Dengan ini konstruksi penopang dari baja dapat 

disewa. 

 

2.2.3. Perbandingan dari Ketiga Tipe Bekisting dari segi Biaya Material  

Biaya untuk bekisting konvensional, bekisting semi-sistem serta bekisting 

sistem, dalam hubungannya dalam sataun yang akan dikerjakan didalam  proyek, 

dapat berbeda satu dari yang lain. 

Untuk bekisting konvensional, biaya yang meliputi ialah : 

 Biaya untuk angkutan bagian-bagian yang awet (baja stempel) 

 Penghapusan kayu 

 Tepi-tepi lantai 

 Penyewaan stempel-stempel baja. 

Untuk biaya bekisting semi-sistem meliputi : 

 Biaya untuk angkutan bagian-bagian yang tahan lama 

 Penghapusan kayu 

 Bagian tepi lantai 

 Penyewaan bagian kaki-kaki meja serta stempel.  

Dan bekisting sistem, biaya meliputi : 

 Biaya untuk angkutan bekisting sistem serta stempel tambahan 

 Penyewaan bekisting 

 Tepi-tepi lantai dan merapikan 
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 Sewa untuk pestempelan satu diatas yang lain. 

Grafik perbandingan tersebut adalah : 

 

Gambar 2.1. Biaya materil bekisting lantai yang rata/m2 

(F. Wigbout, 1992 hal 238) 

Dalam gambar grafik didapat perbedaan yang besar untuk biaya materialnya dalam 

bekisting terkait dengan metode serta jumlah kalli penggunaan yang digunakan 

disebuah pekerjaan dan dilakukan secara berkali-kali. Dengan struktur yang 

memiliki bentuk yang tipikal/sama, dengan itu acuannya sebagai berikut : 

a. Bila luasnya kurang dari 6000m2, maka lebih ekonomis  ialah  metode 

konvensional. 

b. Dan bila luasnya lebih besar dari 6000m2, maka metode yang paling cocok 

ialah metode semi system. 

c. Serta metode sistem ialah yang paling mahal dalam metode bekisting. 

2.2.4. Biaya langsung bekisting 

Biaya langsung untuk bekisting diantaranya :  

 Biaya Pekerja 

 Material.  

 Biaya perencanaan. 

Biaya langsung ada dibawah berpengaruh jangka waktu pelaksanaanya. 

Saat jangka panjang, maka biaya sewa alat dan material akan melambung 

dibandingkan lama waktu pembangunan struktur dan sangat berdampak pada 

pengeluaran anggaran bekisting. 

 

 



9 
 

9 
 

2.3    Metode Bekisting 

 Dalam tugas akhir ini akan dibahas 2 (dua) tipe bekisting, yaitu bekisting 

konvensional dan bekisting semi-sistem. 

2.2.1 Bekisting Konvensional 

Setelah sebelumnya dijelaskan, maka bekisting konvensional adalah 

bekisting yang seluruh bagiannya adalah kayu dalam proses 

perakitannya baik pemasangan maupun pembongkaran dibagian 

strukttur yang dikerjakan. Pelepasan bekissting sendiri dengan 

melakukan pelepasan bekisting secara persatu sesudah beton 

mendapatkan kekuatan cukup. Maka bekisting konvensional pada 

umumnya hanya digunakan untuk sekali pengerjaan, tapi bila kayu 

material dapat digunakan untuk pemakaian  kemballi untuk 

bekisting di bagian lain. Dan banyak bagian yang sulit, sehingga 

pekerjaan ini memakan banyak waktu dan biaya karena harus selalu 

membeli material bekisting secara berulang. 

 

Gambar 2.1. Potongan sketsa bekisting tradisional  

(sumber : pengamatan lapangan) 
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2.2.2 Bekisting Semi-Sistem 

Pengertian dari bekisting semi system adalah bekisting kontak 

terbuat dari papan dengan diperkuatan besi, yaitu hollow 50.50.1,6. 

Dan ini didesign untuk membentuk struktur bentuk yang 

direncanakan. System ini bermaterial besi baja dengan dilengkapi 

kayu gelagar,agar dapat digunakan berkali-kali. Setelah segala 

proses dalam pengecoran rampung, maka semua bagian pendukung 

beksiting dapat dirakit kembali di sector lain didalam proyek. Bahan 

material yang dibutuhkan untuk bekisting semi system adalah : 

Hollow 50.50, Scaffolding, U-Head, Vertical support tube, 

Horizontal support tube, Jack base, Joint pin, dan alat-alat 

pendukung lain. 

 

Gambar 2.2 Bekisting Semi-Sistem 

 

2.2.3 Spesifikasi dalam Bekisting 

Umumnya dalam sebuah bekisting serta alat-alatnya untuk 

menopang adalah sebuah struktur sementara yang memiliki 3 fungsi, 

diantaranya : 

 Bekisting menghasilkan bentuk beton yang akan dicetak. 
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 Bekisting harus dapat menyerap beban yang dihasilkan oleh 

spesi beton serta beban luar dan getaran yang ada. Dalam 

perubahan bentuk yang muncul masih diperbolehkan bila 

tidak melampaui syarat dan toleransi. 

 Diharap bekisting dapat sederhana dalam proses 

pemasangan, pembongkaran, serta dalam perpindahan.  

Konstruksi bekisting seharusnya direncanakan dan dilaksanakan 

sedemikian rupa, dan hasilnya memenuhi syarat sebagai berikut : 

 Pertama, kualitas yang digunakan harus benar dan layak 

dengan bentuk yang sudah direncanakan. 

 Kedua, keamanan untuk para pekerja dengan cukup kuat 

menahan beban agar tidak roboh atau runtuh. 

 Ketiga, Biaya yang ekonomis. (F.Wigbout.1992Buku 

Pedoman Tentang Bekisting(Kotak Cetak) hal.104-106). 

 

2.3 Analisa Perkuatan Bekisting 

 Bekisting dirancang untuk mampu menahan beban beton basah, beban 

pekerja maupun alat dalam proses pengecoran, oleh karena itu bekisting beserta 

perkuatannya harus dianalisa dan akhirnya dapat menahan beban ke segala arah 

yang mungkin terjadi tanpa mengalami deformasi yang berlebih dan juga harus 

memenuhi syarat stabilitas tinjauan dari segi keamanan pemakain material. 
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Tabel 2.1 Rumus Perhitungan Dasar Perkuatan Bekisting 

 

2.4 Analisa Kebutuhan Material (Volume) 

 Apa yang dimaksud dengan volume ialangmenghitung banyaknya volume 

pekerjaan per satuan. Dan volume bisa disebut dengan kubikasi pekerjaan dan 

kubikasi volume dalam suatu pekerjaanbukanlah isi volume sesungguhnya akan 

tetapi volume dari jumlah pekerjaan dalam satu kesatuan. 

2.5 Analisa Pruduktifitas dan Durasi 

 Produktifitas adalah kemampuan untuk memproduksi barang secara 

maksimal dalam waktu tertentu. Untuk produktifitas dan durasi pekerjaan bekisting 

semi system dan kovensional, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara  

pengamatan lapangan dengan pihak kontraktor pelaksanaan untuk masing-masing 

pekerjaan dan dengan referensi acuan baku  yaitu  menggunakan Standart Analisa 

Harga Satuan yang ditetapkan oleh pemerintah (SNI) , sehingga dapat diketahui 

waktu pelaksanaan dai kedua metode tersebut. Pada AHSP SNI kita dapat 

menghitung durasi pekerjaan dengan menggunakan indeks upah dengan cara :  

“ Volume Pekerjaan (V) x Indeks Upah (OH) / Durasi (D) = Jumlah Pekerja ” 
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2.6 Biaya Analisa 

 Estimasi dari biaya pekerjaaan dengan metode ini, 

 Metode Semi-Sistem  

Harga dari pengerjaan bekistng didapat dari kebutuhan material metode Semi-

Sistem dengan upah pekerjaan per m2. Lalu ditotal untuk mendapat estimasi biaya 

dalam sebuah pekerjaan. 

 Metode Konvensional 

Biaya pekerjaan dihitung berdasarkan kebutuhan material dan upah per m2. Lalu 

ditotal semua untuk mendapatkan estimasi biaya sebuah pekerjaan.  

 

 


