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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama pelaksanaan pekerjaan campuran beton untuk elemen struktur 

dibutuhkan bekisting sebagai pembentuk campuran beton yang belum 

mengeras sampai beton sudah mampu mempertahankan bentuknya. Bekisting 

merupakan struktur sementara sedangkan struktur beton merupakan struktur 

permanen. Struktur sementara adalah alat penghubung antara desain dan 

pelaksanaan konstruksi. Struktur permanen tidak bisa dibangun tanpa struktur 

sementara tersebut. 

Dalam konstruksi beton saat ini banyak digunakan bahan-bahan tambah 

(additive) sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya untuk konstruksi yang 

sedang dilaksanakan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, terdapat bahan 

campuran beton yang mampu mempercepat pembangunan dan mengurangi resiko 

pemeliharaan. Bahan tambah ini disebuat akselerator. Akselerator merupakan 

bahan kimia dengan fungsi mempercepat proses pengikatan antara semen dan air, 

mempercepat pengerasan adukan beton dan memberikan kekuatan awal yang 

tinggi pada beton.    

Dalam menentukan metode pekerjaan dibutuhkan sebagai analisis 

perbandingan metode pekerjaan dan bahan yang digunakan agar memperoleh hasil 

yang efektif, efesien dan ekonomis. Penelitian ini akan membandingkan 

penggunaan beton dengan akselerator dan beton tanpa akselerator terhadap 

penyewaan scaffolding dari segi biaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Permasalahan yang terjadi setelah pengecoran beton adalah 

perkembangan kekuatan beton sampai  bekisting  dapat dilepas atau dibongkar, 

hal ini  menjadi penting karena  selama ini pula biaya sewa terhadap scaffolding 

harus diperhitungkan. Disisi lain adanya zat additive yang dapat mempercepat laju 
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perkembangan kekuatan beton menjadi alternative dari metoda konstruksi untuk 

mempersingkat waktu perkembangan kekuatan beton sehingga dapat memperkecil 

sewa scaffolding Meninjau dari uraian diatas maka diperoleh rumusan sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar  penambahan biaya penggunaan beton dengan 

menambahkan  akselerator.  

2. Seberapa besar pengurangan biaya sewa scaffolding akibat penambahan 

akeserator 

3. Bagaimana perbandingan efisiensi antara beton dengan akselerator dan 

beton tanpa akselerator terhadap durasi penyewaan scaffolding? 

 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambar dan denah struktur yang dianalisis pada penelitian ini adalah 

gedung UKM WIDYATAMA dengan tinggi 5 lantai. 

2. Kajian perbandingan biaya hanya untuk elemen struktur balok dan pelat 

beton.  

3. Pengguanaan akselerator hanya untuk balok dan pelat. 

4. Analisa biaya dan waktu akan membandingkan beton yang menggunakan 

akselerator Merk Sikacim dan beton tanpa akselerator yang diukur per   . 

5. Mutu beton yang digunakan pada pekerjaan struktur yang dianalisa adalah 

mutu beton K-300 dengan komposisi campuran dan harga satuan beton 

berasal dari PT ADHI PERSADA BETON. 

6. Pelepasan bekisting dilakukan ketika kekuatan 100%. 

7. Bekisting yang digunakan adalah bekisting kayu dan perancah 

menggunakan scaffolding.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari 

masalah-masalah yang terjadi pada mahalnya penyewaan scaffolding, diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Mengetahui biaya yang efisien antara beton akselerator dan beton tanpa 

akselerator terhadap penyewaan scaffolding. 

2. Mengetahui alur pembagian zona bekisting yang efisien terhadap biaya 

dan waktu pada proyek gedung UKM WIDYATAMA. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan latar belakang topik yang 

diambil, rumusan masalah yang terjadi, ruang lingkup kegitan yang akan 

diteliti, tujuan dari penulisan tugas akhir ini dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar 

teori yang akan digunakan pada penelitian ini. 

3. Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang dilakukan dan studi literatur yang digunakan. 

4. Bab IV Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis 

penelitian yang telah dilakukan. 

5. Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini menjelaskan mengenai 

kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. 




