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PENDAHULUAN 

BAB 1 

1.1 LatarBelakang 

Pada era saat ini masyarakat telah mengalami berbagai perubahan serta 

perkembangan di berbagai ini kehidupan, begitu juga dalam bidang konstruksi 

telah mengalami berbagai macam perkembangan. Hampir di setiap sudut kota 

maupun dalam wilayah yang memasuki pedesaan sering kita saksikan 

pembangunan-pembangunan mulai dari Gedung pencakar langit, jembatan, mall, 

apartement sampai rumah tinggal sederhana yang didesain sedemikian rupa 

sehingga menjadi lebih modern dan menarik dari segi penampilan. Di samping 

permasalahan fisik, para pelaku pembangunan pun turut bersaing untuk 

menghasilkan produk yang bagus namun dengan waktu yang terbilang cepat, 

karena hal ini sangat erat kaitannya dengan penghematan biaya. Tuntutan hasil 

pekerjaan yang harus ekonomis dan efesien dari segi kualitas ataupun kuantitas 

menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia konstruksi. 

Hal tersebut kemudian mendorong para penyedia jasa konstruksi untuk berinovasi 

dalam hal pembuatan struktur gedung seperti kolom, balok, pondasi maupun plat 

lantai dan lainnya, dan pada akhirnya memunculkan berbagai macam metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan. Salah satu contoh yaitu struktur plat lantai 

mempunyai beberapa metode seperti yang sudah umum kita dengar adalah metode 

konvensional, metode precast dan bondek. Namun perlu kita pahami bahwa 

metode adalah sebuah pilihan. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Dalam pemilihan metode semua tergantung situasi, 

kondisi dan pertimbangan tertentu dalam suatu pelaksanaan konstruksi.  

Teknologi penyediaan jasa konstruksi mulai berkembang dengan adanya 

alternatif metode. Struktur plat lantai telah berkembang dengan berbagai alternatif 

metode. Hal yang sering menjadi pertimbangan tertentu dalam memilih atau 

menentukan metode adalah pertimbangan ditinjau dari segi waktu dan biaya. 

Dalam melakukan pertimbangan ini perlu adanya analisa terkait kelebihan dan 



2 
 

 
 

kekurangan masing-masing metode yang kemudian dibenturkan dengan kondisi di 

lapangan untuk dijadikan kesimpulan untuk memilih salah satu metode.  

Struktur plat lantai dengan metode konvensional adalah metode yang paling 

sering dan umum digunakan dalam pelaksanaan karena bahan yang mudah 

didapat serta pengerjaan yang mudah dilaksanakan, namun metode ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama serta sumber daya manusia yang banyak, 

otomatis jumlah biaya dalam pelaksanaan akan meningkat seiring dengan lama 

waktu pengerjaannya. Begitupun dengan metode Pracetak harganya relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan metode konvensional. Namun pelaksanaan dari 

sistem pracetak lebih cepat sehingga akan lebih murah nantinya apabila digunakan 

dalam skala pengecoran yang besar. Dari segi waktu, kerumitan pemasangan 

bekisting sistem akan menyebabkan lebih lama dalam instalasi. Namun masalah 

tersebut akan teratasi bila digunakan tenaga khusus untuk instalasinya. 

Meskipun demikian, masih banyak orang yang kesulitan untuk menentukan 

metode apa yang lebih tepat dan seharusnya digunakan terkhususnya pada 

kalangan mahasiswa program S1 yang memasuki tingkat akhir atau yang baru 

mulai terjun kelapangan. Hal ini dikarenakan mereka masih kurang memiliki 

pengalaman atau bahkan belum pernah terjun langsung kedalam pelaksanaan 

konstruksi. Sebagai contoh, pembangunan gedung Neo-Comodium Hotel di Kota 

Batu menggunakan struktur plat lantai metode konvensional untuk lebih 

meminimalkan biaya pelaksanaan meski dengan waktu yang relative lama. 

Kemudian, pada pembangunan Markas Komando Daerah Militer Manado pada 

skripsi sebelumnya, Menurut Candy Happy Najoan (2016) menggunakan metode 

precast karena dirasa lebih cepat,dikarenakan waktu peresmiannya sudah di 

tetapkan dan masalah biaya lebih di kesampingkan. 

Lantas hal seperti apakah yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan 

gedung-gedung tersebut? Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing metode tersebut jika ditinjau dari segi waktu dan biaya? Apa pengaruh 

waktu pelaksanaan terhadap biaya dan jika ditinjau dari metode pelaksanaan? 

Oleh sebab itu saya mencoba menyajikan pertimbangan dari segi biaya dan waktu 

dalam menentukan metode dalam perencanaan, terkhusus struktur plat lantai 
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dengan mengambil studi kasus pembangunan Rumah Sakit Lavalet Malang.  

Berdasarkan uraian di atas maka diadakanlah Analisa tentang “Perbandingan 

Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Plat Lantai dengan Metode Konvensional dan 

Half Slab Ditinjaudari Waktu dan Biaya” untuk mengetahui efisiensi biaya dan 

waktu sekaligus menguraikan perbedaann mendasar mengenai metode pelaksaan 

konvensional dengan metode beton precast. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa biaya pelaksanaan yang dibutuhkan dengan metode half slab 

dan konvensional ? 

2. Berapa lama waktu yang di perlukan untuk pelaksanaan metode half 

slab dan konvensional ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan juga untuk 

memudahkan dalam menganalisa data, maka dalam penyusunan proposal tugas 

akhir ini akan membatasi lingkup kerja yang terdiri dari: 

1. Analisa dilakukan pada pekerjaan Plat Lantai 

2. Membandingkan metode pelaksanaan konvensional dengan precast di 

tinjau dari segi waktu dan biaya 

3. Peralatan Alat berat yang digunakan : 

a. Mobile Crane 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui jumlah biaya pada metode konvensional dan precast. 

2. Mengetahui lama waktu pelaksanaan pada metode konvensional dan 

precast. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini ada 2 yaitu : 

1. Manfaat bagi penulis sendiri 

a. Menjadi syarat untuk meraih gelar sarjana 

b. Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat untuk diterapkan 

dilapangan. 

2. Manfaat bagi orang lain dan umum. 

a. Menjadi pertimbangan dalam memilih metode yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan konstruksi plat lantai. 

b. Mengetahui perbedaan yang jelas mengenai metode konvensional 

dengan precast dari segi pelaksanaan 

c. Mengetahui perbedaan yang mendasar antara metode pelaksanaan 

struktur plat lantai konvensional dengan precast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




