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BAB III 

METODE ANALISIS 

 

3.1  Lokasi  

 Lokasi proyek pembangunan berada di Jl. Panji – Kepanjen Kab. Malang. 
Lokasi proyek dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 2.1  layout lokasi proyek 

3.2 Konsep Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan efektifitas 

penggunaan metode bekiting yang berbeda yaitu metode bekisting sistem Pelat Baja 

dan metode bekisting konvensional ditinjau dari dua aspek biaya dan waktu. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Tabel 3.1. Variabel Penelitian 

Tujuan Variabel Indikator Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Membandingkan 

Dua Metode 

Bekisting 

Biaya 
1. Biaya material 

2. Upah 

1. Gambar 

2. Volume 
Data Sekunder 

Waktu 
1. Produktivitas 

2. Durasi pelaksanaan 

1. Schedule 

2. Penentuan 

waktu 

3. Metode 

konstruksi 

Data Sekunder 



26 
 

 

3.3  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dan peerumusan masalah   kemudian dlanjutkan 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pengguanaan literatur yang dapat menunjang penelitian ini antara lain buku 

tentang konstruksi kayu, buku petunjuk rotasi pemasangan dan 

pembongkaran bekisting dengan cara dipelajari sehingga diharapkan 

mampu untu mendukung penyelesaian permaslahan yang dibahas. 

2. Pengumpulan Data Proyek 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penulisan ini, maka diperlukan 

data-data sekunder sebagai berikut : 

a. Gambar struktur 

b. Volume pekerjaan 

c. Daftar harga material untuk bekisting 

d. Spesifikasi bekisting yang digunakan 

e. Metode kerja beksiting yang digunakan  

 

Tabel  3.2. Data proyek 

Jenis Data Sumber 

Gambar struktur proyek 
Proyek gedung SMK Muhammadiyah 

Kepanjen 

Spesifikasi bekisting yang digunakan 
Proyek gedung SMK Muhammadiyah 

Kepanjen 

Metode kerja bekisting konvensional 
Proyek gedung SMK Muhammadiyah 

Kepanjen 

Harga material komponen bekisting 

konvensional 

Proyek gedung SMK Muhammadiyah 

Kepanjen 

Metode kerja bekisting pelat baja PT. Galvalume Malang Raya 

Harga material komponen pelat baja PT. Galvalume Malang Raya 

Upah pekerjaan bekisting 
Proyek gedung SMK Muhammadiyah 

Kepanjen 
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3. Identifikasi Komponen Bekisting 

Dari data yang ada, dilakukan identifikasi komponen bekisting seperti 

komponen penguat, pengaku, dan support yang kemudian digunakan 

sebagai acuan hitungan selanjutnya. 

 

4. Perhitungan Perkuatan Bekisting  

Perhitungan prkuatan bekisting meliputi perhitungan perkuatan pada 

masing-masing metode bekistign yaitu perhitungan pada metode bekisting 

pelat baja dan perhitungan kayu kaso pada metode konvensional.  

 

5. Medote Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting 

Dalam satu tower akan dibagi menjadi 2 sektor  per lantainya. Tiap lantai 

konstruksinya akan dilengkapi setiap minggunya meliputi pemasangan dan 

pembongkaran bekisting. Para pekerja harus menyelesaikan sector satu 

terlebih dahulu lalu dilanjutkan ke selanjutnya pada lantai satu, setelah itu 

mengulang apa yang telah dilakukan pada lantai 2 dan seterusnya. Untuk 

pemindahan material, telah disiapkan terminal dan diangkat menggunakan 

tower crane. 
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Gambar 3.1. Siklus Bekisting 
(sumber : SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Kabupaten Malang) 
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6. Perhitungan Kebutuhan Material 

Perhitungan kebutuhan material pada masing-masing komponen bekisting. 

- Metode Bekisting Sistem Pelat Baja 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponenbekisting 

sistem pelat baja dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

- Metode Bekisting Konvensional 

Peritungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen bekisting 

konvensional dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

 

7. Analisa  Produktifitas dan Durasi 

Analisa  produktifitas dan durasiberdasarkan wawancara serta pengamatan 

lapangan pekerjaan bekisting pada kedua metode.  

 

8. Analisa Biaya 

Perhitungan estimasi biaya pekerjaan bekisting pada kedua metode. 

 

9. Kesimpulan Hasil Analisa  

Setelah melakukan Analisa terhadap data proyek yang diperoleh, maka 

dapat ditari kesimpulna dari hasil Analisa tersebut. Tahapan ini memberikan 

sinkronisasi antara tujuan penulisan dan Batasan masalah dengan hasil 

Analisa yang dilakukan.  
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Gambar 3.1. Bagan Alur Pengerjaan 
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Gambar 3.2. Bagan Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai 


