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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi konstruksi saat ini mengalami kemajuan pesat,

yang ditandai dengan hadirnya berbagai jenis material dan peralatan yang modern.

Pada jaman dahulu dengan peralatan yang sederhana dapat didirikan bangunan -

bangunan monumental yang sampai saat ini masih tetap dikagumi. Dalam

perkembangan dunia konstruksi sekarang ini, sangat banyak usaha yang dilakukan

untuk meningkatkan kualitas dan kuanti tas kerja, baik secara struktur maupun

manajemen konstruksi. Setidaknya upaya yang dilakukan merupakan usaha untuk

memperbaiki dan mencapai hasil kerja yang lebih baik. Dalam pelaksanaan suatu

proyek konstruksi, semakin besar proyek yang dikerjakan maka se makin besar

pula kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu

perusahaan jasa konstruksi harus memiliki pertimbangan yang matang dalam

perencanaan maupun dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi.

Para pengusaha jasa konstruksi selalu berusaha merealisasikan proyeknya

tanpa mengesampingkan tercapainya efisiensi biaya dan waktu namun tetap

memenuhi mutu. Pemilihan suatu metode sangat penting dalam pelaksanaan suatu

proyek konstruksi karena dengan metode pelaksanaan yang tepat d apat

memberikan hasil yang maksimal terutama jika ditinjau dari segi biaya maupun

dari segi waktu. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam

dunia konstruksi, memungkinkan pengelola proyek untuk memilih salah satu

metode pelaksanaan konstruksi tertentu dari beberapa alternative metode

pelaksanaan konstruksi yang ada. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengelola

proyek adalah mengganti cara -cara konvensional menjadi lebih modern. Hal ini

memunculkan inovasi sistem pelat menggunakan floor deck sebagai alternative

lain dari sistem pelat konvensional. Permasalahan yang ingin diketahui adalah

berapa besar biaya pelaksanaan dan selisih biaya antara pelat konvensional dan

sistem pelat menggunakan floor deck.
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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. Pembangunannya dibagi menjadi dua tahap:

a. Tahap I: Lantai basement sampai dengan lantai 3 dengan jangka waktu

pelaksanaan selama 108 hari kalender, terhitung sejak  30 September 2010

sampai dengan 17 Januari 2011.

b. Tahap II: Lantai 4 sampai dengan lantai 7A dengan jangka waktu pelaksanaan

selama 200 hari kalender, terhitung sejak  6 Juni 2011 sampai dengan 22

Desember 2011. Meliputi pekerjaan struktur, arsitek dan ME.

Bangunan DEKRANASDA dan DESPRA merupakan gedung dengan

bentuk struktur yang tipikal tiap lantai . Memiliki ketinggian 7 lantai

dimulai dari lantai basement dengan elevasi -3.50 sampai dengan lantai 7A

dengan elevasi +29.40.Bentuk atap limasan dengan rangka atap baja ringan.

Ketinggian rata-rata tiap lantai 4,2 m.

Komponen struktur pada bangunan ini terdiri atas 2 jenis yaitu:

1. Struktur horisontal, terdiri dari balok (beam/girder) dan pelat lantai (slab)

2. Struktur vertikal, terdiri dari kolom dan dinding

Struktur balok, kolom dan dinding menggunakan beton bertulang

(reinforced concrete), sedangkan struktur pelat lantai menggunakan sistem floor

deck (Smartdeck dari PT. Bluescope Lysaght Indonesia). Sistem pengecoran

kedua struktur tersebut menggunakan campuran beton siap pakai ( ready-mix

concrete), metode pengecoran dengan menggunakan pompa beton ( concrete

pump). Namun pada saat dan kondisi yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan

dengan menggunakan alat berupa bucket yang diangkut oleh crane.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mencoba menganalisis

perbandingan dari penggunaan struktur pelat lantai sistem floor deck untuk

dibandingkan dengan struktur pelat lantai konvensional ditinjau dari segi biaya,

produktifitas dan waktu pelaksanaan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan analisis pelaksanaan pekerjaan struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck?

2. Bagaimana perbandingan analisis kinerja dan produktifitas struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck?

3. Bagaimana perbandingan analisis rencana anggaran biaya struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbandingan analisis pelaksanaan pekerjaan struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck.

2. Mengetahui perbandingan analisis kinerja dan produktifitas struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck.

3. Mengetahui perbandingan analisis rencana anggaran biaya struktur pelat lantai

konvensional dengan sistem floor deck.

D. Manfaat  Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya

manajemen konstruksi pembangunan gedung.

2. Mengetahui perbandingan waktu dan biaya struktur pelat lantai konvensional

dengan sistem floor deck.

3. Memberikan alternatif dan solusi pilihan dari kedua metode tersebut kepada

masyarakat.
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E. Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan batasan -

batasan secara teknis sebagai berikut :

1. Studi perbandingan dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (DESKRENADA) dan Pramuka (DESPRA) Jawa

Tengah, Semarang, yang menggunakan struktur pelat lantai sistem floor deck

juga akan dikonversi menjadi metode konvensional dengan mutu material dan

tenaga kerja yang sama dan luasan yang sama.

2. Segi perbandingan yang diteliti adalah :

a. Pelaksanaan pekerjaan struktur pelat lantai konvensional dengan sistem

floor deck.

b. Waktu pelaksanaan struktur pelat lantai konvensional dengan sistem floor

deck.

c. Biaya pelaksanaan struktur pelat lantai konvensional dengan sistem floor

deck.

d. Floor deck dan wiremesh yang digunakan adalah smartdeck dari produk PT.

BlueScope Lysaght Indonesia.

3. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi:

a. Analisis biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI

(standart Nasional Indonesia) dengan harga meterial dan upah pekerja dari

Dinas Cipta Karya Jawa Tengah.

e. Analisis kinerja dan produktifitas sistem floor deck dan metode

konvensional.

f. Analisis studi perbandingan dan akar permasalahan yang men yebabkan

perbedaan struktur pelat lantai konvensional dengan sistem floor deck.

4. Biaya langsung yang diperhitungkan adalah biaya material dan upah.

5. Penelitian hanya dilakuk an pada struktur pelat lantai 5.

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

diperhitungkan.
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7. Pengamatan langsung terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja struktur pelat

lantai sistem floor deck untuk dibandingkan dengan tingkat produktivitas

struktur pelat lantai konvensional berdasarkan SNI.

F. Penelitian Yang Relevan

Ronald Marihot Siregar. FTUGM,2010 telah melakukan penelitian tentang

Perbandingan Hasil Perancangan Pelat Beton Pracetak Dengan Pelat Beton

Komposit Steel Deck Serta Tinjauan Balok Beton Pracetak Pada Gedung Rumah

Sakit UGM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan elemen -

elemen pelat dan balok beton pracetak lebih ditentukan oleh kondisi masa layan.

Selain itu, ditinjau dari segi ekonomis bahwa penggunaan pelat beton komposit

steel deck lebih menguntungkan dari pada penggunaan beton pracetak. Efisiensi

harga pelat beton komposit steel deck dibandingkan dengan pelat beton pracetak

adalah sebesar 12,57%. Efisiensi ini dapat dicapai karena pada pelat beton

komposit steel deck tidak diperlukan pekerjaan begesting untuk pelat. Untuk tebal

pelat yang sama, untuk volume beton juga dapat dikurangi, karena kondisi

permukaan steel deck yang bergelombang.

I.A. Rai Widhiawati, A. A. G. A. Yana, dan A.A. Asmara. Dosen J urusan

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar telah melakukan

penelitian tentang Analisa Biaya Pelaksanaan Antara Pelat Konvensional dan

Sistem Pelat Menggunakan Metal Deck . Dari hasil penelitian analisa biaya

diperoleh biaya pelaksanaan pelat lantai 1 dan 2 dengan metode konvensional

pada Proyek Pembangunan Apartemen Le Grande Suites Pecatu adalah Rp.

962.710.088,91. Sedangkan biaya pelaksanaan menggunakan metal deck adalah

Rp. 890.380.917,53. Dari perbandingan biaya pelaksana an antara pelat

konvensional dan pelat metal deck, menunjukkan bahwa pengerjaan pelat lantai

konvensional dengan volume 142,85 m 3 memberikan biaya yang lebih mahal dari

pada pelat menggunakan metal deck dengan volume 121,99 m3, yaitu dengan

selisih biaya sebesar 7,51%.


