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BAB III 

METODELOGI 

3.1 KonsepPenelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan efektifitas 

penggunaan metode plat lantai yang berbeda yaitu plat lantai konvensional dan 

Pracetak yang ditinjau dari dua aspek yaitu biaya dan waktu. 

3.1.1 Data Penelitian 

• Nama Gedung : Gedung Rawat Inap RS. Lavalette Kota Malang 

• Fungsi Gedung : Rawat Inap 

• JumlahLantai  : 6lantai + 1 lantaidakbetonatap 

• Lokasi  : Jl. WR. Supratman No. 10, Rampal Celaket,  

     Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 6511. 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi proyek pembangunan gedung Rawat Inap RS. Lavalette, 

Malang 

3.2 Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penulisan proyek akhir, 

dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan sebagai berikut : 

1. Data Gambar 
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Data ini didapatkan langsung dari konsultan pelaksana Rumah sakit Lavalet. 

Data Gambar berisi tentang acuan pekerjaan yang akan dikerjakan serta menjadi 

landasan dalam menghitung Rencana Anggaran Biaya. 

 

3.3 Pengolahan Data 

a. Perhitungan Volume Pekerjaan 

Perhitungan volume dilakukan untuk mengetahui biaya yang di butuhkan 

dalam pengerjaan proyek ini, serta menjadi indikator yang objektif untuk 

mengetahui perbedaan item pekerjaan.  

b. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

Perencanaan biaya untuk suatu proyek adalah prakiraan keuangan yang 

merupakan dasar untuk pengendalian biaya proyek serta aliran kas proyek 

tersebut. Pengembangan dari hal dari hal tersebut diantaranya adalah fungsi 

dari estimasi biaya anggaran, aliran kas, pengendalian biaya, dan profit 

proyek tersebut (Chandra, et al, 2003 ). 

c. MenghitungDurasi 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

 

3.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Plat 

Dalam pelaksanaan pekerjaan plat lantai di kerjakan per lantai. Tiap lantai 

konstruksi akan dilengkapi setiap minggunya meliputi pemasangan dan 

pembongkaran bekisting. Para pekerja harus melengkapi kebutuhan bekisting 

untuk sector 1 lantai 1 sampai selesai. Setelah itu akan memulai pemasangan 

bekisting pada sektor 2 lantai 1 sampai sektor 4 lantai 1. Kemudian dilanjutkan 

pada sektor  1 lantai 2 dan seterusnya. Untuk pemindahan material bekisting 

dilakukan dengan cara pembuatan terminal sebagai tempat meletakkan material 

pada lantai yang telah dicor dan akan dicor serta diangkat menggunakan tower 

crane. 
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3.5 Perhitungan Kebutuhan Material 

Perhitungan kebutuhan material pada masing-masing komponen plat: 

- Plat Pracetak 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen Plat 

pracetak dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu dikalikan 

dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

- Plat Konvensional 

Peritungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen Plat 

konvensional dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

 

3.6 Analisa Produktivitas dan Durasi 

Analisa produktivitas dan durasi berdasarkan perhitungan pekerjaan plat 

lantai pada kedua metode: 

- Plat pracetak 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan plat lantai. 

- Plat Konvension 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan bekisting. 

 

3.7 Analisa Biaya 

Perhitungan estimasi biaya pekerjaan plat lantai pada kedua metode. 

- Plat Pracetak 

Biaya pekerjaan bekisting dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan Plat Lantai. Selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi 

biaya pekerjaan. 

- Plat Konvensional 

Biaya pekerjaan Plat Lantai dihitung berdasarkan kebutuhan material 

pekerjaan plat konvensional dan upah pelaksanaan pekerjaan plat 
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konvensional. Selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi biaya 

pekerjaan. 

3.8 Analisa Data 

Gambar yang diperoleh dari proyek digunakan untuk menghitung volume 

pekerjaan bekisting yang selanjutnya juga akan dihitung produktivitas pekerjaan 

bekisting pada masing-masing metode. Dari hasil perhitungan volume dan 

produktivitas dapat dihitung biaya dan waktu pekerjaan. 

 

3.8.1 Analisa Perhitungan Kebutuhan Material (Volume) 

a. Plat Pracetak 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen plat 

pracetak dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu dikalikan 

dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

b. Plat Konvensional 

Perhitungan volume meliputi perhitungan seluruh komponen plat 

konvensional dengan cara mencari kebutuhan material per modul lalu 

dikalikan dengan jumlah modul kemudian dikalikan dengan jumlah lantai. 

 

3.8.2 Analisa Produktivitas dan DurasiPekerjaanPlat Lantai 

a. Plat Pracetak 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan plat lantai. 

b. Plat Konvensional 

Waktu pekerjaan bekisting konvensional ditentukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan mengenai produktivitas pekerjaan plat lantai. 
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3.9 Diagram Alir 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir 
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3.4.1 Flow Chart MetodePelaksanaanKonvensional 

Gambar 3.3 Flow Chart Metode Pelaksaan Konvensional 

3.4.2 Flow Chart Metode Pelaksanaan Pracetak 

Gambar 3.4 Flow Chart Metode Pelaksanaan Pracetak 




