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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat adanya sebuah inovasi baru yang dapat mempercepat penyelesaian 

pelaksanaan proyek konstruksi secara tepat. Biasanya, inovasi dikembangkan untuk 

sejumlah tujuan, seperti dalam penggunaan alat, material dan tenaga kerja yang 

dibutuhkan sesuai dengan standar pelaksanaan proyek, dengan biaya digunakan 

seekonomis mungkin dan kualitas yang dapat diandalkan. Salah satu inovasi baru 

tersebut adalah pemakaian pelat baja sebagai bekisting pada struktur pelat.  

Pada inovasi baru tersebut, pemakaian pelat baja ini diharapkan dapat 

membantu percepatan waktu pada pelaksanaan pengecoran pelat. Dalam hal ini 

dapat menguntungkan para konstruktor dibandingkan memakai bekisting kayu 

biasa. Namun teknologi penggunaan pelat baja ini tidak dimanfaatkan pada Proyek 

Pembangunan Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Sehingga didapat waktu 

yang cukup panjang dalam pembangunan gedung tersebut. Padahal proses 

pembangunan gedung tersebut diminta waktu yang secepatnya, mengingat fungsi 

bangunan adalah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar yang akan segera 

digunakan. 

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka pada “Proyek 

Pembangunan Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen” penulis jadikan sebagai 

studi kasus untuk memperoleh alternatif-alternatif baru. Dengan menggunakan 

metode pelat baja sebagai bekisting dan menggunakan bantuan alat berat, 

diharapkan dapat memperoleh alternatif pelaksanaan pekerjaan yang lebih efisien 

ditinjau dari segi waktu dan biaya. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Permasalahan pokok yang terkait dengan perhitungan waktu dan biaya pada 

proyek tersebut, antara lain adalah : 

1. Berapa besar perbandingan biaya dalam pekerjaan bekisting antara 

menggunakan pelat baja dan pelat konvensional pada Proyek 

Pembangunan Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen?  
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2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pekerjaan bekisting antara 

menggunakan pelat baja dan pelat konvensional pada Proyek 

Pembangunan Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen? 

1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulisan ini adalah memberikan gambaran dan komponen-

komponen biaya pelaksanaan pelat lantai beton dengan menggunakan pelat baja 

dan pelat konvensional sehingga terdapat selisih biaya dan waktu. 

 

Tujuan penulisan ini adalah untuk membandingkan biaya pelaksanaan pelat 

beton dengan menggunakan pelat baja dan pelat konvensional. 

 

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu:  

1.  Mengetahui berapa besar perbandingan biaya pelaksanaan pelat lantai beton 

dengan menggunakan pelat baja dan pelat konvensional.  

2.  Mengetahui waktu pelaksanaan pelat baja dan pelat konvensional.  

 

1.4   Batasan Masalah   

Kajian yang dilakukan pada studi literatur ini hanya meliputi :  

1. Analisa perbandingan dilakukan pada proyek Proyek Pembangunan 

Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dari Lt.1 – Lt.7.  

2. Analisa perkuatan bekisting balok dan pelat hanya pada komponen 

perkuatan saja. 

3. Analisa kebutuhan material meliputi bekisting balok dan pelat dari data 

gambar proyek. 

4. Analisa produktivitas dan durasi dilakukan berdasarkan wawancara dan 

pengamatan lapangan. 

5. Analisa biaya hanya pada penggunaan material dan pembayaran upah 

pekerjaan bekisting, tidak termasuk biaya tower crane untuk pemasangan 

bekisting. 
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6. Biaya dan waktu serta metode bekisting yang ditinjau adalah metode sistem

pelat baja dibandingkan dengan metode konvensional perkuatan kayu kaso

pada permodelan (luas dan profil) yang sama.

7. Alat bantu yang digunakan dalam pekerjaan pemasangan dan

pembongkaran menggunakan tower crane

Setelah dilakukan peninjauan terhadap analisis biaya pelat lantai baja 

tersebut, diharapkan untuk pembangunan berkelanjutan berikutnya bisa 

mengimplementasikan dari penelitian tersebut yaitu penggunaan bahan material 

yang sesuai dengan tempatnya berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari bahan 

material itu sendiri. Sehingga dapat mencapai efisiensi yang maksimum baik dalam 

segi kualitas (mutu) maupun biaya. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil,

b. Memberikan sumbangan penting dan wawasan bagi kajian manajemen

konstruksi dalam pekerjaan struktur beton bertulang di lapangan

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pekerjaan bekisting

khususnya dalam hal perencanaan dan analisa biaya

b. Mendapatkan pengalaman praktek dan pengetahuan tambahan dalam

mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja untuk menghitung harga satuan

tenaga kerja pada pekerjaan bekisting

c. Sebagai masukkan bagi praktisi di lapangan dalam mengambil keputusan

yang tepat dalam hal penggunaan bekisting dalam pembangunan elemen

struktur bangunan dari segi biaya
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1.6. Sistematika penulisan  

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera 

pada penelitian ini nantinya akan disusun dalam beberapa sub bab dengan 

sitematika penyampaian berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang pokok pikiran yang melatarbelakangi masalah dalam 

tugas akhir ini. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah 

yang diangkat berdasarkan  uraian latar belakang. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Landasan teori yang digunakan, meliputi bekisting konvensional 

dan sistem pelat baja, metode pelaksanaan, analisa biaya dan 

waktu. 

Bab III : Metode Penelitian 

Langkah-langkah pengerjaan tugas akhir yang disertai dengan 

penjelasan masing-masing prosedur. 

Bab IV : Analisa Pembahasan 

Menguraikan analisa perkuatan bekisting metode konvensional dan 

sistem pelat baja yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Gedung SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Kemudian 

menguraikan analisa biaya dan waktu untuk kedua metode 

bekisting, sehingga pada akhirnya dapat diketahui perbandingan 

biaya dan waktu bekisting konvensional dan sistem pelat baja. 

Bab V : Penutup  

Menjelaskan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

analisa pembahasan dan saran-saran yang diberikan sehubungan 

dengan tugas akhir. 

 

 


