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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah

(DEKRANASDA) dan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah XI Jawa Tengah

(DESPRA) yang direncanakan berlantai tujuh di Jl. Pahlawan  8 Semarang

menelan dana Rp 23,4 miliar. Dengan pembangunan itu, maka Dekranasda

nantinya akan memiliki ruang pamer sendiri karena selama ini masih menumpang

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jat eng.

Dengan pembangunan gedung ini, diharapkan dapat mengakomodasi

berbagai kerajinan khas Jateng untuk didisplai di satu lokasi, sehingga wisatawan

lebih mudah menemukannya. selama ini banyak warga yang belum mengetahui

Jateng memiliki ruang pamer ke rajinan di kantor Disperindag. Lokasi baru ini

diharap bisa mempermudah akses ke masyarakat karena tempatnya memang

didesain untuk ruang pamer.

Pembangunan gedung diperuntukkan 2 organisasi Pemerintah Tingkat Jawa

Tengah, yaitu Dekranasda dan Gerakan Pramuka Kwarti r Daerah XI Jawa

Tengah, memiliki keterpaduan fasilitas dalam satu lokasi. Pengaturan

pendayagunaan gedung tujuh lantai ini, dimulai dari lantai satu sampai empat

dipergunakan untuk aktivitas Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lantai

lima sampai tujuh dipergunakan untuk kegiatan administrasi perkantoran maupun

pertemuan yang dikelola Gerakan Pramuka Kwartir Daerah XI Jawa Tengah.

Proyek Pembangunan Gedung DEKRANASDA dan DESPRA Jawa

Tengah merupakan gedung bertingkat dengan bentuk struktur yang tipikal

tiap lantai, pelaksanan pekerjaan bekisting menjadi lebih mudah akibat

metode pekerjaan yang relatif sama pada setiap lantainya. Sirkulasi

perpindahan alat dan material bekisting akan lebih teratur dibandingkan

dengan bentuk yang lain. Dengan kondisi seperti ini, banyak metode

pekerjaan yang bi sa diterapkan. Untuk itu dibutuhkan evaluasi dalam



2

pemilihan metode pekerjaan guna pemilihan metode yang paling efektif

dan efisien.

PT. Beton Perkasa Wijaksana merupakan perusahan yang be rgerak

dibidang sales & rental of formwork & scaffolding , yang didirikan pada

tahun 1983. Dan mulai tahun 1999, PT. Beton Perkasa Wijaksana mulai

memasuki pasar konstruksi baja yang dimulai dari Proyek Masjid Nurul

Barkah (customer : PT. Adhi Karya), Proye k Gedung Asuransi Jasa

Raharja (customer : PT. Adhi Karya – PT. Perusahaan Perumahan, Joint

Operation). Pada mulanya PT. Beton Perkasa Wijaksana bergerak

dibidang rental sekaligus kontraktor p elaksana untuk bekisting peri. Pada

tahun 1992 dibentuk badan usaha sendiri dengan nama PT. Pola Beton

Konstruksi Perkasa yang bergerak dibidang formwork & scaffolding

contractor dan pada tahun 2006 diubah menjadi PT. Beton Konstruksi Wijaksana

yang familiar disebut BKW.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tugas akhir ini akan

mencoba menganalisis perbandingan penggunaan bekisting konvensional

dengan bekisting prafabrikasi (peri) produk PT. Beton Perkasa Wijaksana

dengan sub kontraktor PT. Beton Konstruksi Wijaksana yang ditinjau dari

segi metode pelaksanaan, tin gkat produktivitas tenaga kerja dan biaya

yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan bekisting pada proyek gedung

bertingkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut:

1). Bagaimana perbandingan pelaksanaan pekerjaan bekisting metode

konvensional dengan bekisting metode peri?

2). Bagaimana perbandingan kinerja dan produktivitas pekerjaan bekisting

konvensional dengan bekisting peri?

3). Bagaimana perbandingan biaya pekerjaan bekisti ng konvensional dengan

bekisting peri?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1). Mengetahui perbandingan pelaksanaan pekerjaan bekisting metode

konvensional dengan bekisting metode peri.

2). Mengetahui perbandingan kinerja dan produktivitas pekerjaan bekisting

konvensional dengan bekisting peri.

3). Mengetahui perbandingan biaya pekerjaan bekisting konvensional dengan

bekisting peri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah seperti sebagai

berikut:

1). Mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pekerjaan bekisting khususnya

dalam hal perencanaan dan analisa biaya.

2). Mendapatkan pengalaman praktek dan pengetahuan tambahan dalam

mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja untuk menghitung harga satuan

tenaga kerja pada pekerjaan bekisting.

3). Sebagai masukan bagi praktisi di lapangan dalam mengambil keputusan yang

tepat dalam hal penggunaan bekisting dalam pembangunan elemen struktur

bangunan (kolom dan balok) dari segi biaya.

E. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan masalah maka diberikan batasan -

batasan masalah sebagai berikut :

1). Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) dan Pramuka

(DESPRA) Jawa Tengah Tahap II (Lantai 4 s.d. 7B), Semarang, yang

menggunakan bekisting peri yang akan dikonversi menjadi metode

konvensional dengan luasan (volume) dan waktu penyelesaian yang sama.
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2). Pengamatan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja dilakukan

selama 44 hari (13 Juli s.d. 26 Agustus)

3). Bentuk penelitian berupa analisa perbandingan antara bekisting konvensional

dan bekisting peri sistem sewa PT. Beton Perkasa Wijaksana .

4). Penelitian dilakukan pada pekerjaan bekisting kolom dan balok.

5). Biaya langsung yang diperhitungkan adalah bi aya material, alat sewa

dan upah.

6). Biaya tidak langsung seperti overhead , profit dan pajak tidak

diperhitungkan.

7). Biaya yang akan dihasilkan hanya berlaku untuk proyek pembangunan

gedung dengan bentuk struktur yang tipikal tiap lantai di daerah

Semarang dan sekitarnya.

F. Penelitian yang Relevan

Astri Novita, FTUI, 2007 telah melakukan penelitian tentang Perbandingan

Bekisting Konvensional dengan Bekisting Sistem Peri Ditinjau Dari Segi Biaya

dan Waktu Pelaksanaan Pada Proyek Apartment Salemba Residence. Penelitian

ini membandingkan antara 2 metode bekisting yaitu metode konvensional dan

metode peri. Hal ini ditujukan untuk mencari metode bekisting yang paling

optimal ditinjau dari segi biaya dan waktu.  Studi kasus yang diambil adalah pada

proyek Apartment Salemba Residence. Bekisting yang ditinjau adalah bekisting

balok, plat lantai, kolom dan dinding. Metode yang dilakukan pada penelitian ini

yaitu melakukan analisa terhadap biaya yang meliputi perencanaan komposisi

material dan alat bekisting, perhitunga n pemakaian material dan alat, analisa

harga material, alat sewa dan upah harian pekerjaan, analisa waktu efektif

pekerjaan, analisa upah borong pekerjaan, parameter pendukung analisa harga

satuan, analisa harga satuan, perbandingan efisiensi biaya pekerja an. Sedangkan

analisa waktu pekerjaan yang ditinjau adalah pada bekisting peri. Dari analisa

didapatkan bahwa untuk struktur seperti Apartment Salemba Residence ,

penggunaan bekisting sistem peri akan  lebih efisien dari segi biaya sekitar 21,8%.
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Nugroho Hari Anggoro Suyono, FTUGM, 2009 telah melakukan penelitian

tentang Analisa Perbandingan Bekisting Metode Konvensional dengan Metode

Sistem PT. Beton Perkasa Wijaksana. Penelitian ini dilakukan untuk mencari

perbandingan penggunaan kayu antara bekisting meto de konvensional dengan

peri dan hory sebagai metode sistem. Dalam penelitian ini dilakukan perencanaan

ulang terhadap bekisting metode konvensional untuk mencari besarnya

penggunaan kayu dan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan biaya untuk bekisting

metode sistem peri merupakan biaya terpasang dari PT. Beton Perkasa Wijaksana

untuk proyek pembangunan Gedung International Hotel School Surakarta. Dari

analisa yang dilakukan, kebutuhan kayu pada bekisting sistem dapat ditekan

51,38% dari kebutuhan kayu bekisting konvensional. Biaya total bekisting sistem

33,35% lebih rendah dibandingkan dengan bekisting konvensional.


