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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, pelaksanaan suatu proyek mengalami perkembangan pesat di 

suatu negara. Contohnya di negara Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan 

ekonomi pembangunan nasional yang berhubungan dengan percepatan pelaksanaan 

proyek strategis nasional. Pada suatu proyek, alat berat memiliki peran penting 

karena dapat mempermudah dan membantu pekerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan terutama untuk proyek dengan skala besar. Alat berat yang akan 

digunakan pada suatu proyek harus dianalisa untuk optimalisasi biaya dan waktu 

pelaksanaan proyek.  

Peralatan kontruksi yang akan ditinjau dalam tugas akhir ini yaitu alat yang 

digunakan dalam pelaksanaan pengecoran. Pemilihan penggunaan peralatan 

kontruksi dalam pelaksanaan pengecoran akan berpengaruh terhadap biaya dan 

waktu pelaksanaan proyek. Metode yang dipakai harus tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan proyek sehingga meminimalisir anggaran suatu proyek. Pada tugas akhir 

ini dibandingkan metode pengecoran menggunakan alat concrete pump dengan 

concrete bucket dengan cara mencari produktivitas dari segi biaya dan waktu pada 

proyek pembangunan gedung bertingkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemilihan cara pekerjaan pembetonan menjadi salah satu masalah yang 

dihadapi oleh kontraktor. Pekerjaan pengecoran merupakan salah satu pekerjaan 

penuangan beton segar ke dalam cetakan suatu elemen struktur yang telah dipasangi 

besi tulangan untuk diaplikasikan pada bangunan. Pekerjaan pengecoran dapat 

memilih menggunakan concrete pump atau concrete bucket. Pada penelitian ini, 

penulis ingin mengetahui perbedaaan produktivitas, biaya, dan waktu pada 

pelaksaan pengerjaan beton pada suatu pada proyek pembangunan gedung 

bertingkat 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mengetahui perbandingan waktu pengecoran menggunakan concrete pump 

dengan concrete bucket 

2. Mengetahui perbandingan produktivitas pengecoran menggunakan concrete 

pump dengan concrete bucket. 

3. Mengetahui selisih biaya pengecoran menggunakan concrete pump dengan 

concrete bucket. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk para penyelenggara jasa kontruksi 

dapat mengetahui perbedaan produktivitas, biaya dan waktu yang terjadi pada 

proses pengerjaan pembetonan menggunakan alat concrete pump dan concrete 

bucket. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ruang lingkupnya adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah pada suatu objek proyek pembangunan. 

2. Perbandingan perhitungan, biaya, waktu dan produktivitas pada tahap 

perencanaan. 

3. Perhitungan hanya dilakukan pada pekerjaan pengecoran struktur kolom nya 

saja. 

4. Metode yang digunakan concrete pump dan concrete bucket. 

5. Perhitungan biaya berdasarkan harga bahan  

6. Angka koefisien yang tidak dihitung diambil dari SNI 7394-2008 

 

1.6 Data Umum Proyek 

Data – data umum mengenai proyek pembangunan gedung Telkom University 

landmark tower  adalah sebagai berikut: 

1) Nama Proyek : Telkom University landmark tower. 

2) Owner Proyek : Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). 
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3) Lokasi Proyek : Jl. Telekomunikasi - Jl. Terusan Buah Batu,  No.1 

Sukapura, Kec Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat 40257.      

 

 
Gambar 1. 1 Lokasi Proyek Technoplex Living Apartment. 

(Sumber: Google Maps) 

4) Konsultan Perencana : PT. Bakti Unggul Inovasi 

5) Kontraktor Pelaksana : PT. Pembangunan Perumahan 

6) Manajemen Konstruksi : PT. Ciria Jasa 

7) Waktu Pelaksanaan : 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh) hari kalender 

8) Masa Pemeliharaan : 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari    

    kalender   

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penyajian penulisan penelitian ini dibagi dalam enam bab yang 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, 

manfaat penilitian, ruang lingkup penilitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori yang mendasari penulisan tugas 

akhir ini dari berbagai literatur yang berhubungan dengan concrete pump dan 

concrete bucket. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang prosedur penelitian, data-data yang 

diperlukan dalam memperhitungkan untuk membadingan biaya dan waktu 

produktivitas concrete pump dan concrete bucket 

Bab IV Pengolahan Data, membahas mengenai penghitungan untuk analisa 

produktivitas, biaya, dan waktu. 

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan mengenai hasil dari perhitungan dan 

berbagai aspek yang dinilai dalam penggunaan concrete pump dan concrete bucket. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan berdasarkan hasil penulisan 

penelitian dan jawaban dari hasil analisis, serta memberikan saran  yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil dari analisis untuk penelitian yang lebih baik. 

 

 

  




