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iv    MOTTO DAN PERSEMBAHAN  MOTTO :  “Hidup adalah pilihan” “Di dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tetapi jangan pernah menyesali pilihan yang yang telah diambil karena dalam setiap pilihan pasti selalu ada hikmah didalamnya” “Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai” (Nelson Mandela)    PERSEMBAHAN 
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v     RINGKASAN Bekisting adalah suatu sarana yang digunakan sebagai pembantu struktur beton untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan biaya pekerjaan bekisting konvensional dan sistem (PERI) pada pekerjaan bekisting kolom Proyek Pembangunan Gedung HSSE PLN Sambiroto Semarang serta titik impas (BEP) dan uji t sehingga dapat diketahui perbandingan biaya dan jenis bekisting yang tepat untuk digunakan pada pekerjaan bekisting kolom pada proyek gedung tersebut.      Penelitian dilakukan dengan metode observasi dan metode komparatif. Dimana observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan juga mengambil dokumentasi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan metode komparatif bertujuan untuk menghitung biaya pekerjaan bekisting dan membandingkan biaya pekerjaan antara bekisting konvensional dan sistem pada Proyek Pembangunan Gedung HSSE PLN Sambiroto.  Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pekerjaan bekisting kolom untuk Proyek Gedung HSSE Semarang dengan menggunakan metode bekisting konvensional diperoleh total biaya pekerjaan bekisting kolom sebesar Rp. 211,787,454 dan biaya total pekerjaan bekisting kolom menggunakan bekisting sistem sebesar Rp. 203,766,255  dengan selisih harga sebesar Rp. 8,021, 199. berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa akan lebih menguntungkan apabila menggunakan bekisting sistem.  Kata Kunci :Bekisting, Kolom, Harga Satuan              





vii    DAFTAR ISI  Halaman Persetujuan Pembimbing ........................................................................... i Halaman Pengesahan ............................................................................................... ii Halaman Pernyataan Keaslian ............................................................................... iii Halaman Motto dan Persembahan .......................................................................... iv Halaman Ringkasan ................................................................................................. v Halaman Prakata ..................................................................................................... vi Daftar Isi ................................................................................................................ vii Daftar Tabel ............................................................................................................. x Daftar Gambar ........................................................................................................ xi Dafrat Lampiran ..................................................................................................... xii Dafrat Simbol ....................................................................................................... xiii BAB I Pendahuluan ................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 2 1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 2 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 3 1.5 Batasan Penelitian ............................................................................................. 3 BAB II Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 4 2.1 Pengertian ......................................................................................................... 4 2.2 Dasar Teori ....................................................................................................... 5 2.3 Persyaratan Perancah dan Cetakan (Bekisting) ................................................ 7 2.4 Dasar Perencanaan Bekisting............................................................................ 7 2.4.1 Pertimbangan Jenis Pekerjaan ........................................................................ 7 2.4.2 Pertimbangan Penguasaan Teknologi dan Ketersediaan Peralatan ................ 8 2.4.3 Pertimbangan Ekonomi .................................................................................. 8 2.5 Siklus Pekerjaan Bekisting ............................................................................... 9 2.5.1 Pemilihan Metode Bekisting ...................................................................... 10 2.5.2 Fabrikasi Bekisting .................................................................................... 10 2.5.3 Pemasangan Bekisting, Penempatan dan Perkuatan .................................. 11 2.5.4 Reshoring/Backshore ................................................................................. 11 2.5.5 Perbaikan dan Penggunaan Kembali Bekisting ......................................... 11  



viii     2.6 Syarat dan Ketentuan Dalam Pekerjaan Bekisting ......................................... 11 2.7 Jenis dan Tipe Bekisting ................................................................................. 12 2.7.1 Tipe Sederhana ........................................................................................... 12 2.7.2 Tipe Semi Sistem ....................................................................................... 13 2.7.3 Tipe Sistem ................................................................................................ 13 2.8 Material Penyusun Bekisting .......................................................................... 14 2.8.1 Kayu ........................................................................................................... 14 2.8.2 Multiplek .................................................................................................... 16 2.8.3 Plat Baja ..................................................................................................... 16 2.9 Pembiayaan Bekisting..................................................................................... 16 2.10  Uji T-test ........................................................................................................ 18 2.11  Break Even Point ........................................................................................... 18 2.11.1 Pengertian Break Even Point ..................................................................... 18 2.11.2 Penggolongan Biaya................................................................................... 21 2.11.3 Perbandingan Regrasi Linier Sederhana  ................................................... 22 BAB III Metode Peneitian ..................................................................................... 24 3.1 Metode Penelitian ............................................................................................ 24 3.2 Lokasi Penelitian .............................................................................................. 24 3.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................... 25 3.4 Variabel Penelitian  .......................................................................................... 26 3.4.1 Harga Satuan .............................................................................................. 26 3.4.2 Anaisis Biaya dan Perbandingan Biaya Pekerjaan .................................... 26 3.4.3 T-test .......................................................................................................... 26 3.4.4 Break Even Point ....................................................................................... 26 3.4.5 Perbandingan Regresi Linier ...................................................................... 27 3.5 Diagram Alir Laporan Tugas Akhir ................................................................. 28 3.6 Tahapan Penelitian ........................................................................................... 29 3.6.1 Studi Literatur ............................................................................................ 29 3.6.2 Pengumpulan Data ..................................................................................... 29 3.6.3 Identifikasi Komponen Bekisting .............................................................. 30 3.6.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting ................................................. 30 3.6.5 Perhitungan Kebutuhan Material ............................................................... 30 3.6.6 Analisis Biaya ............................................................................................ 30 3.6.7 Uji t-test ..................................................................................................... 30 



ix     3.6.8 Break Even Point ....................................................................................... 31 3.6.9 Perbandingan Regresi Linier ...................................................................... 31 BAB IV Hasil dan Pembahasan ............................................................................. 33 4.1 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya ............................................................ 33 4.1.1 Detail Kolom .............................................................................................. 34 4.1.2 Perhitungan Luas Permukaan Kolom ........................................................ 35 4.1.3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan ................................................................ 36 4.2 Analisis Biaya dan Perbandingan Biaya Pelaksanaan ..................................... 40 4.3 Menganalisis Perbedaan Biaya Bekisting Konvensional dengan Sistem ........ 43 4.4 Perhitungan Break Even Point ......................................................................... 44 4.5 Perbandingan Garis Regresi Metode Bekisting Sistem dan Konvensional ..... 47 BAB V Simpulan dan Saran .................................................................................. 49 5.1 Simpulan .......................................................................................................... 49 5.2 Saran ................................................................................................................ 49 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 50 LAMPIRAN ........................................................................................................... 51      



x     DAFTAR TABEL  Tabel 2.1. Klasifikasi Kayu di Indonesia ............................................................... 15 Tabel 4.1. Rekapitulasi detail kolom ..................................................................... 35 Tabel 4.2. Rekapitulasi luasan kolom .................................................................... 35 Tabel 4.3. Biaya Kolom Bekisting Konvensional ................................................. 36 Tabel 4.4. Biaya Kolom Bekisting Sistem ............................................................. 38 Tabel 4.5. Harga Satuan Pekerjaan Bekisting Konvensional ................................ 40 Tabel 4.6. Harga Satuan Pembuatan Bekisting Sistem .......................................... 41 Tabel 4.7. Harga Satuan Pekerjaan Bekisting Kolom............................................ 42 Tabel 4.8. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya ................................................. 42 Tabel 4.9. Biaya Bekisting Tiap Area .................................................................... 43 Tabel 4.10. Hasil Pengujian t-test .......................................................................... 44 Tabel 4.11. Biaya Pekerjaan Bekisting .................................................................. 46 Tabel 4.12. Data Perbandingan Regresi Linier Sederhana .................................... 47 Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Regresi inier Sederhana ........................................ 48          



xi     DAFTAR GAMBAR  Gambar 2.1 Integrasi Antara Siklus Pekerjaan Bekisting ...................................... 10 Gambar 2.2 Bekisting Konvensional ..................................................................... 13 Gambar 2.3 Bekisting Semi Sistem ....................................................................... 13 Gambar 2.4 Bekisting Sistem ................................................................................ 14 Gambar 2.5 Model Dasar Analisis Pulang Pokok ................................................. 20 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian ..................................................................... 28 Gambar 4.1 Denah Pekerjaan Bekisting Kolom .................................................... 34 Gambar 4.2 Detail Kolom Bekisting  .................................................................... 34 Gambar 4.3 Detail Bekisting Konvensional  ......................................................... 36 Gambar 4.4 Detail Bekisting Sistem  ..................................................................... 38  Grafik 4.1 Perbandingan BEP  ............................................................................... 46             



xii     DAFTAR LAMPIRAN  Lampiran 1 Denah kolom LT.1 ............................................................................. 52 Lampiran 2 Denah kolom LT.2 ............................................................................. 53 Lampiran 3 Denah kolom LT.3 ............................................................................. 54 Lampiran 4 Denah kolom LT.4 ............................................................................. 55 Lampiran 5 Detail Kolom ...................................................................................... 56                  



xiii     DAFTAR SIMBOL  π           Phi r            jari-jari                                                                                                 (m) t           Tinggi                                                                                                    (m) Ŷ          Titik Impas x           Volume produk                                                      c           Harga tiap unit                                                                                      (Rp) b           Biaya variable unit                                                                               (Rp) a           Total harga tetap                                                                                   (Rp) n           jumlah sampel Xr         Rata-rata variabel bebas  Yr         Rata-rata variabel tak bebas EY        Jumlah total variable tak bebas b            nilai kemiringan a            nilai intersep JKS       Jumlah kuadrat sesatan db          Derajat bebas t             uji t p            Nilai signifikan  



  1  BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Dalam pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi sangat membutuhkan material kayu dalam jumlah yang besar. Dimana kayu adalah material yang telah lama digunakan sebagai bahan bekisting untuk pekerjaan struktur beton bertulang. Sebagian besar kayu yang digunakan selama ini telah berperan merusak hutan. Hutan semakin lama semakin berkurang dengan cepat dan kayu pun semakin langka (Ainur dan Rinova 2017). Seiring dengan perkembangan teknologi di dalam dunia konstruksi Indonesia yang ditandai dengan banyaknya inovasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi dimana kemajuan  teknologi ini ditujukan untuk mempermudah proses yang terjadi pada suatu proyek konstruksi. Salah satu contoh aplikasi teknologi terdapat dalam proses konstruksi adalah teknologi cetakan beton atau bekisting dimana hal ini dapat dijadikan salah satu langkah untuk menghemat penggunaan kayu yaitu dengan menggunakan bekisting yang lebih modern seperti bekisting system. Bekisting atau formwork adalah konstruksi pembantu yang bersifat sementara. Bekisting digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan (Stephens, 1985). Karena bekisting adalah konstruksi non permanen, maka bekisting akan dibongkar setelah beton mencapai kekuatan yang cukup. Berdasarkan dalam cara pengerjaannya bekisting dapat dibentuk secara konvensional dan dapat langsung dikerjakan dilapangan maupun dengan sistem pabrikasi yang merupakan perkembangan dari bekisting yang lebih mudah untuk dipasang, awet dan mudah dibongkar. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada pemakaian bekisting dalam suatu pekerjaan konstruksi beton (Blake, 1975), yaitu : 1) kualitas bekisting yang akan digunakan harus tepat dan layak serta sesuai dengan bentuk pekerjaan 



2    struktur yang akan dikerjakan; 2) keamanan bagi pekerja konstruksi tersebut, maka bekisting harus cukup kuat menahan beton agar beton tidak runtuh dan mendatangkan bahaya bagi pekerja; 3) biaya pemakaian bekisting yang harus direncanakan seekonomis mungkin. Bekisting biasa dibuat dari bahan kayu, allumunium, baja dan sebagainya. Saat ini di Indonesia sudah terdapat 3 jenis bekisting yaitu bekisting konvensional, semi sistem dan sistem. Pemilihan jenis bekisting merupakan suatu keputusan yang penting pada proyek bangunan bertingkat karena mempengaruhi biaya, waktu pekerjaan dan kualitas konstruksi (Wigbout, 1997). 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana perbedaan biaya pekerjaan dalam penggunaan bekisting kolom konvensional dan system ? b. Bagaimana menentukan bahan bekisting yang tepat digunakan pada konstruksi Gedung HSSE Semarang? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : a. Menganalisis perbedaan biaya yang digunakan untuk pekerjaan bekisting konvensional dan system. b. Menganalisis biaya yang didapatkan untuk menentukan bekisting yang tepat untuk digunakan pada konstruki gedung HSEE  Semarang.       



3    1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: a. Mengetahui biaya dari pekerjaan bekisting menggunakan bekisting konvensional dan system. b. Memberikan gambaran tentang perbandingan biaya pemakaian bekisting dan sistem. c. Menambah wawasan penulis mengenai perhitungan biaya bekisting pada proyek pembangunan gedung bertingkat.  1.5 Batasan Penelitian Agar tercapai hasil yang maksimal, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian sebagai berikut: a. Penelitian dilakukan pada Proyek HSSE UDIKLAT PT. PLN (PERSERO) Sambiaroto Semarang, b. Penelitian ini dilakukan pada bekerjaan bekisting kolom, c. Biaya langsung yang diperhitungkan adalah biaya material, upah tenaga kerja, dan peralatan.



  4  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi yang berhubungan dengan obyek pembahasan. Penggunaan referensi bertujuan untuk memberi informasi mengenai penelitian sejenis dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga memperoleh informasi yang bermanfaat dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini dicantuman beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana penelitian tersebut dianggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai studi pustaka. Analisis Perbandingan Harga Satuan dan Titik Impas Pekerjaan Bekisting Kolom Sistem Konvensional dengan Sistem Peri dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariany Frederika diketahui tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan harga satuan pekerjaan bekisting kolom konvensional dengan bekisting peri dan mencari titik impas volume dan biaya pelaksanaannya. Dimana kesimpulan yang dapat diambil bahwa harga satuan untuk pekerjaan bekisting system konvensional lebih mahal disbanding dengan bekisting system peri. Titik impas voume dan biaya pada kedua metode terletak pada volume 362,88 m2 dari total volume 665,28.  Analisis Perbandingan Biaya Bekisting Antara Bekisting Multiplek dan Bekisting Tegofilm untuk Kolom Gedung Bertingkat. Dalam penilitian yang dilakukan Sony Prakoso Nugroho dapat diketahui bahwa tujuan penelitian dilakukan untuk mendapatkan selisih biaya antara bekisting menggunakan multiplek dengan bekisting menggunakan tegofilm dan pemilihan material yang tepat untuk kolom gedung bertingkat. Penelitian tersebut dilakukan pada proyek Pembangunan Rumah Sakit JIH Solo dan bekisting yang diamati adalah bekisting 



5    kolom. Dimana didapat kesimpulan bahwa penggunaan bekisting menggunakan multiplek lebih murah dibandingkan material tegofilm dan material bekisting tegofilm dapat dijadikan alternatif karena beton yang dihasilkan lebih halus, memiliki tekstur yang baik, dan penghematan waktu pekerjaan. Analisa Perbandingan Penggunaan Bekisting Konvensional, Semi Sistem, dan Sistem (PERI) pada Kolom Gedung Bertingkat. Penelitian yang dilakukan Hario Surya Pratama, Rosaria Kristy Anggraeni, Arif Hidayat, dan Riqi Radian Khasani dilakukan pada Proyek Pembangunan World Trade Center 3, Jakarta, Proyek Pembangunan Ruko Kota Bintang, Bekasi, dan Proyek Pembangunan Ruko Gajah Mada, Semarang. Dimana penelitian dilakukan untuk mengalisa biaya dan waktu pada masing-masing proyek dan membuat scenario rekomendasi untuk mengetahui hasil efektif dari biaya dan waktu pekerjaan bekisting kolom pada masing-masing proyek. Tinjauan Perbandingan Biaya Penggunaan Bekisting Kolom Kayu, Plywood, dan Sistem Peri (Peri Lico). Penelitian yang dilakukan Aunur Rafik, dan Rinova Firman Cahyani dilakukan di daerah Banjarbaru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan Banjarmasin. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Anggaran biaya untuk pekerjaan kolom dengan bekisting kayu, plywood, dan sistem dan menentukan perbandingan biaya antara ketiga jenis bekisting tersebut.  Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka peneliti mencoba kembali melakuakn perbandingan bekisting konvensional dan material beksiting yang lain dengan bentuk bekisting, pendekatan break even point dan pekerjaan proyek yang berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya belum ada.   2.2 Dasar Teori Bekisting atau formwork adalah suatu konstruksi pembantu yang bersifat sementara yang merupakan cetakan / mal ( beserta pelengkapnya pada bagian samping dan bawah dari suatu konstruksi beton yang dikehendaki. Bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan (Stephens, 1985) 



6    Acuan (bekisting) adalah sarana pembantu struktur beton untuk mencetak beton sesuai dengan ukuran, bentuk dan posisi yang direncanakan. Bekisting nantinya akan dilepas setelah beton mencapai kekuatan yang cukup. Meskipun bersifat sementara, tetapi pekerjaan bekisting akan sangat menentukan hasil beton yang di hasilkan nantinya. Didalam merancang acuan untuk pekerjaan beton harus selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan optimasi biaya yang mana akan melibatkan berbagai faktor niaya, antara lain ialah : a. Harga bahan. b. Upah untuk membuat, memasang dan membongkar. c. Biaya alat-alat yang digunakan. d. Kemungkinan penggunaan ulang. e. Biaya perbaikan beton yang harus dilakukan karena penggunaan acuan tertentu dan lain-lain. (Dipohusodo, 1992). Biaya bekisting dan perancah pada pekerjaan brton merupakn komponen biaya yang cukup besar dan bervariasi tergantung dari jenis dan bahan yang digunakan. Bahan yang dapat digunakan berulang-ulang dengan tingkat repetisi yang tinggi akan memberikan baya yang lebih murah, namun memerlukan awalan yang tinggi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan bekisting beserta perancahnya dapat menyamai biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan bekisting beserta perancahnya dapat menyamai biaya yang dikeluarkan untuk campuran beton dan tulangannya untuk bekisting dan perancah yang hanya digunakan satu kali pemakaian. Begitupun bekisting untuk beton ekspose atau bentuk-bentuk khusus terutama untuk kmponen arsitektural sehingga harganya mahal. Selain itu pada beton ekspose, pertimbangan kekuatan dan penampilan merupakan faktor utama, sehingga persyaratan pembuatan bekisting dan perancahnya lebih berat (Amri, 2005).   



7    2.3 Persyaratan Perancah dan Cetakan (Bekisting)  Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bekisting dan perancah adalah sebagai berikut : a. Perancah dan bekisting harus kokoh dan kuat, sehingga mampu menghasilkan bentuk penampang seperti yang diharapkan tanpa mengalami perubahan bentuk yang berarti. Perubahan bentuk meliputi ukuran, bentuk dan elevasi penampang. b. Struktur perancah dan bekisting harus mampu menahan beban yang bekerja selain campuran beton seperti getaran, benturan alat-alat yang dipakai selama bekerja, angin, dan manusia. c. Bekisting beton harus rapat, sehingga cairan pasta semen dan butiran halus agregat tidak dapat keluar dari celah-celah sambungan bekisting. d. Bekisting dan perancah karena sifatnya adalah bangunan sementara, harus direncanakan dengan harga yang relative murah (Amri, 2005).  2.4 Dasar Perencanaan Bekisting 2.4.1 Pertimbangan Jenis Pekerjaan Setiap jenis pekerjaan akan sangat menentukan pemilihan tipe bekisting yang paling sesuai digunakan. Bila pekerjaan mempunyai bentuk yang sangat rumit dan diperlukan pekerjaan khusus, maka tipe perancah system penuh tidak dapat digunakan. Untuk rumah tinggal (single landed house) dimana pengulangan bentuk komponen tidak terlampau tinggi maka tipe perancah tradisional dan tipe perancah semi system dapat digunakan. Unutk perumahan massal, dimana komponen struktur yang digunakan seragam maka tipe perancah semi system sangat baik untuk dipilih. Untuk bangunan tinggi, dimana kebanyakan tinggi lantai dan komponen kebanyakan tipikal, perancah tipe sestem penuh adalah sangat ideal unuk digunakan, karena komponen perancah dapat digunakan secara berulang-ulang (Amri, 2005).  



8    2.4.2 Pertimbangan Penguasaan Teknologi dan Ketersediaan Peralatan Ketersediaan peralatan dan penguasaan teknologi di suatu lokasi tertentu sangat mempengaruhi pertimbangan dalam pemilihan tipe bekisting, dimana semakin tinggi teknilogi yang dikuasai disuatu tempat akan memberikan keleluasaan dalam pemilihan atau penciptaan jenis komponen perancah yang akan digunakan. Penguasaan teknologi bahan memungkinkan untuk menciptakan berbagai bentuk komponen struktur yang akan diciptakan. Bahan-bahan buatan berbasis kimia, dapat dibentuk sesuai dengan bentuk komponen yang direncanakan. Tingginya penguasaan teknologi secara otomatis akan mendorong kemampuan industry bangunan, ilmu teknik sipil dan arsitektur. Ketersediaan peralatan juga akan menentukan kepresisian komponen yang akan dibuat, dimana akan sangat membantu bila akan menggunakan perancah system penuh. Penguasaan teknologi beton juga sangat menentukan pemilihan tipe perancah dan bekisting. Penggunaan bahan additive dalam campuran beton dapat memperpendek waktu penggunaan perancah, sehingga mengurangi biaya perancah itu sendiri (Amri, 2005). 2.4.3 Pertimbangan Ekonomi Pertimbangan ekonomi adalah pertimbangan paling utama yang harus diambil ketika akan menentukan jenis perancah dan bekisting yang akan digunakan. Karena fungsinya sebagai pekerjaan sementara, maka harus dipilih sistim peerancah dan bekisting yang paling efisien untuk satu jenis pekerjaan. apabila pekerjaan pekerjaan perancah hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pemakaian, maka akan berdampak pada harga konstruksi bangunan yang tinggi. Jenis komponen akan menentukan teknologi yang lebih ekonomis, seperti komponen tangga. Pada komponen tangga bahan bekisting hanya dapat digunakan dalam jumlah waktu terbatas, dibandingkan dengan komponen lainnya. Untuk itu, komponen tangga dari bahan pracetak lebih ekonomis, bila dibandingkan dengan pembuatan langsung di tempat. 



9    Bahan perancah dari kayu mempunyai nilai ekonomis, bila digunakan untuk bangunan bertingkat rendah atau bila volume pekerjaan relative kecil, sehingga kemungkinan untuk melakukan pemakaian secara berulang sangat terbatas. Biaya pekerjaan perancah dan bekisting akan ditentukan oleh faktor seperti : ukuran komponen, kekuatan komponen, performane komponen yang diharapkan, bentuk struktur, tinggi bangunan dan komponen. Upaya untuk dapat mereduksi biaya pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan bentuk yang sederhana dan tipikal, melakukan organisasi penggunaan dan proses pengerjaan perancah yang teratur dengan baik (Amri, 2005). 2.5 Siklus Pekerjaan Bekisting Pelaksanaan bekisting merupakan bagian terintegrasi dari suatu proses konstruksi beberapa terminology digunakan dalam pekerjaan beton dan bekisting. Proses penyediaan bekisting dan beton merupakan integrase yang mutlak dibutuhkan. Siklus pada bagian kiri pada gambar 2.1 menggambarkan siklus dari pekerjaan bekisting. Sedangkan yang bagian kanan menggambarkan siklus pekerjaan beton. 2 intersection menggambarkan awal dan akhir dari siklus pekerjaan beton (Hanna, 1998). Siklus dalam pekerjaan bekisting dimulai dengan pemilihan metode bekisting. Aktifitas siklus bekisting ini digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Fabrikasi bekisting, (2). Pemasangan,  (3). Pembongkaran. Sedangkan siklus dalam pekerjaan beton dimulai setelah fabrikasi bekisting dan selesai sebelum pembongkaran pada bekisting. Fungsi dari siklus pekerjaan bekisting untuk menyediakan kebutuhan struktur untuk bentuk dan ukuran yang berbeda. Sedangkan fungsi dari siklus pekerjaan beton untuk menyediakan kebutuhan struktur akan kekuatan, durabilitas dan bentuk permukaan. 



10     Gambar 2.1: Integrasi antara siklus pekerjaan bekisting dengan pekerjaan beton (Hanna, 1998) Deskripsi dari masing-masing langkah siklus bekisting diberikan sebagai berikut :  2.5.1 Pemilihan Metode Bekisting Pemilihan system bekisting termasuk proses pemilihan system untuk elemen struktur yang berbeda. Itu juga termasuk pemilihan aksesori, bracing dan ketersediaan komponen untuk system bekisting tersebut. ada beberapa bentuk system yang dipakai dalam konstruksi struktur beton bertulang. Sebagai contoh, system bekisting untuk pelat lantai dapat diklasifikasikan sebagai system konvensional atau buatan tangan dan system yang dikerjakan dengan bantuan alat angkat atau crane. System konvensional masih merupakan system yang biasa digunakan pekerjaan konstruksi. Karena system ini dapat disesuaikan dengam segala bentuk dan ukuran struktur. Walaupun system konvensional ini menghasilkan biaya yang tinggi akan material dan tenaga kerjanya. 2.5.2 Fabrikasi Bekisting Langkah kedua dari siklus bekisting adalah fabrikasi bekisting. Kegiatan ini termasuk penerimaan material bekisting, pemotongan dan penempatan material menurut tipe dan ukuran, pemasangan bagian-bagian sesuai bentuk dan ukuran yang diminta, penempatan bekisting dekat dengan alat angkat. Pihak kontraktor 



11    pelaksana juga harus memilih area fabrikasi pada lokasi kerja guna dapat memenuhi kebutuhan akan mobilisasi alat dan material bekisting pada pelaksanaan pekerjaan. 2.5.3 Pemasangan Bekisting, Penempatan dan Perkuatan Metode dan urutan kerja dari pekerjaan bekisting sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat angkat dan ketersediaan perkuatan. Bekisting biasanya diangkat secara manual dengan derek atau small crane. Pemasangan bekisting termasuk pekerjaan pengangkatan, positioning, pengaturan penempatan elemen-elemen yang berbeda dari bekisting. Siklus pekerjaan beton dimulai setelah pemasangan bekisting dan berakhir dengan pemasangan besi tulangan serta pengecoran. 2.5.4 Reshoring/Backshore Reshoring atau backshore adalah proses penyediaan temporary penyangga vertikal untuk penambahan pada elemen struktur yang belum bisa mencapai kekuatan penuh rancangannya. Juga untuk menambah perkuatan pada elemen struktur setelah penyangga awalnya depindahkan atau sedah dibongkar. 2.5.5 Perbaikan dan Penggunaan Kembali Bekisting Setelah pembongkaran bekisting, biasanya harus ada langkah perbaikan akibat pemasangan pembongkaran sebelumnya. Langkah ini dilakukan supaya bekisting dapat dipakai kembali untuk pekerjaan selanjutnya. 2.6 Syarat dan Ketentuan Dalam Pekerjaan Bekisting Perancangan suatu bekisting dimulai dengan membuat konsep system yang akan digunakan untuk membuat cetakan dan ukuran dari beton segar hingga dapat menanggung berat sendiri dan beban-beban sementara yang terjadi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Antil dan Ryan 1982): 1) Kekuatan, bekisting harus dapat menahan tekanan beton dan berat dari pekerjaan dan peralatan kerja pada penempatan dan pemadatan. 2) Kekakuan, lendutan yang terjadi tidak boleh melebihi 0,3% dari dimensi permukaan beton. Perawatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lendutan kumulatif dari bekisting lebih kecil dari toleransi struktur beton. 3)Ekonomis, bekisting harus sederhana dan ukuran komponen serta 



12    material harus ditinjau dari segi pembiayaan. 4) Mudah diperkuat dan dibongkar tanpa merusak beton atau bekisting. Metode dan cara bongkar serta pemindahan bekisting harus dicermati dan dipelajari sebagai bagian dari perencanaan bekisting, terutama metode pemasangan dan levelling elevasi. Didalam pekerjaan bekisting terdapat 3 tujuan penting yang harus dipertimbangkan dalam membangun dan merancang bekisting, yaitu : a. Kualitas : bekisting harus didesain dan dibuat dengan kekuatan (stiffness) dan keakurasian sehingga bentuk, ukuran, posisi dan penyelesaian dari pengecoran dapat dilaksanakan sesuai dengan toleransi yang diinginkan. b. Keselamatan : bekisting harus didirikan dengan kekuatan yang cukup dan faktor keamanan yang memadai sehingga sanggup menahan/menyangga seluruh beban hidup dan mati tanpa mengalami keruntuhan atau berbahaya bagi pekerja dan konstruksi beton. c. Ekonomis : bekisting harus dibuat secara efisien, meminimalisasi waktu dan biaya dalam proses pelaksanaan dan skedul demi keuntungan kontraktor dan owner (Nawy, 1997). 2.7 Jeni dan Tipe Bekisting Dari beberapa tipe bekisting yang dikenal dalam pekerjaan beton, dapat dibagi menjadi 3, antara lain : 2.7.1 Tipe Sederhana Bekisting tipe ini dibuat dari bahan kayu dan tripleks (plywood) atau papan yang tahan dengan kelembaban. Bekisting tipe ini lebih memakan waktu untuk struktur yang lebih besar, dan tripleks yang digunakan memiliki unur yang relative singkat. Bekisting tipe ini merupakan jenis bekisting yang paling fleksibel, karena dapat diterapkan di dalam konstruksi yang rumit. Penggunaan kayu ini biasanya terbagi dalam system penyangga/perancah, rehel, penyangga volume balok, klem. Bekisting ini biasa digunakan untuk proyek rumah tinggal dan ruko ataupun bangunan dengan tipe menengah. Bekisting tipe sederhana ini pada umumnya hanya dipakai untuk satu kali pekerjaan, namun juka kayu masih memungkinkan untuk digunakan kembali maka dapat digunakan kembali pada struktur yang lainnya. 



13     Gambar 2.2: bekisting konvensional 2.7.2 Tipe Semi Sistem Tipe bekisting semi system biasanya dirancang untuk suatu pekerjaan tertentu dan ukuran tertentu dengan hanya satu kali penggunaan ataupun untuk pengulangan penggunaan. Tipe bekisting ini adalah salah satu tipe yang kemungkinan bisa digunakan secara berulang, karena itu biaya yang dibutuhkan untuk investasi dan upah pekerja tidak terlalu tinggi.  Gambar 2.4: bekisting semi sistem 2.7.3 Tipe Sistem (PERI) Bekisting system adalah bekisting yang elemen-elemen bekisting dibuat di pabrik dimana sebagian besar komponen-komponen bekisting system terbuat dari bahan baja. Selain bekisting semi system, bekisting system adalah bekisting yang dirancang untuk penggunaan berulang kali. Bekisting system dapat disewa dari penyalur alat-alat bekisting. Beberapa keunggulan dari bekisting system antara lain: 



14    1) Mudah dalam pemasangan maupun pembongkaran. 2) Lebih ringan. 3) Dirancang untuk penggunaan berulang kali. 4) Kualitas pengecoran baik dengan siklus pembongkaran lebih cepat dan dapat dipakai untuk pekerjaan konstruksi yang besar. Kekurangan dari bekisting system adalah membutuhkan keahlian dan peralatan berat dan lebih mahal dalam segi harga.  Gambar 2.4: bekisting sstem 2.8 Material Penyusun Bekisting Material yang biasa digunakan didalam pekerjaan bekisting antara lain : 2.8.1 Kayu Kayu merupakan material paling umum yang digunakan dalam pembuatan bekisting dan perkuatannya. Karena kayu lebih mudah dalam pengerjaannya, tidak mahal, fleksible, ringan dan serba guna. Klasifikasi kayu di Indonesia menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) tahun 1961digolongkan ke dalam 5 (lima) kelas kuat, yaitu kelas kuat I, II, III, IV dan V. Besar tegangan dan berat jenis masing-masing kelas kuat kayu ditunjukkan di dalam tabel berikut     



15             Tabel 2.1. Klasifikasi kayu di Indonesia No Kelas kuat Berat jenis kering udara (gr/cm3) Kuat lentur mutlak (kg/cm2) Kuat tekan mutlak (kg/cm2) 1 I > 0,9 > 1100 > 650 2 II 0,90 – 0,60 1100 - 725 650 – 425 3 III 0,60 – 0,40 725 – 500 425 – 300 4 IV 0,40 – 0,30 500 – 360 300 – 215  5 V < 0,30 < 360 < 215 Sumber: PKKI tahun 1961 Ketika kayu digunakan didalam sebuah konstruksi, banyak hal yang dapat mempengaruhi sifat maupun kekuatan dari kayu tersebut. Maka dari itu terdapat beberapa faktorpengali yang disesuaikan dengan kondisi konstruksi dimana kayu tersebut ditempatkan yaitu (PKKI, 1961) : a. Faktor 2/3 a. Untuk konstruksi yang selalu terendam air. b. Untuk konstruksi yang tidak terlindungi dan kemungkinan besar kadar lengas kayu aka selalu tinggi. b. Faktor 5/6 Untuk konstruksi kayu yang tidak terlindung tetapi kayu tersebut dapat mongering dengan cepat. c. Faktor 5/4 a. Untuk bagian konstruksi yang tegangannya diakibatkan oleh muatan tetap dan muatan angina. b. Untuk bagian-bagian konstruksi yang tegangannya diakibatkakan oleh muatan tetap dan tidak tetap. d. Faktor 3/2 Untuk pembebanan yang bersifat khuusus (getaran, dll).   



16    2.8.2 Multiplek Tripleks terdiri sejumlah lapisan kayu finer yang direkatkan bersilang satu diatas yang lain. Pada umumnya lapisan-lapisan finer dikupas dari batang kayu bulat; finer yang ditusuk akan memperlihatkan retakan-retakan kecil di permukaannya (Wigbout, 1987) Lapisan kayu lapis atau yang disebut finer, direkatkan bersama dengan sudut urat (grain) yang telah disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat. Lapisan ini ditumpuk dalam jumlah ganjil untuk mencegah pembelokan (warping) dan dapat menciptakan konstruksi yang seimbang. Karena jika lapisan ditumpuk dalam jumlah genap dapat menghasilkan papan yang tidak stabil dan mudah terdistorsi. Saat ini kayu lapis tersedia dalam berbagai ketebalan, mulai dari 0,8 mm hingga 25 mm dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda.  2.8.3 Plat Baja Baja adalah logam paduan yang saaat ini mulai digunakan sebagai pengganti kayu di dalam pekerjaan bekisting. Penggunaan plat baja sebagai bahan bekisting  dapat menghasilkan bentuk yang lebih presisi apabila dibandingkan dengan bahan lainnya. Dalam pengaplikasiannya pun lebih mudah dan dapat menghemat biaya karena bahannya yang lebih tahan lama dibandingkan dengan kayu dan triplek dimana dapat digunakan berulang kali. 2.9 Pembiayaan Bekisting Biaya bekisting berkisar antara 35% sampai 60 % atau lebih dari keseluruhan kebutuhan biaya konstruksi struktur beton. Menyadari pengaruh harga pekerjaan bekisting terhadap biaya keseluruhan, adalah kritis bagi engineer struktur untuk memfasilitasi ekonomis bagi bekisting, tidak hanya ekonomis bagi beton. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acaun dalam penentuan konstruksi bekisting yang ekonomis (Nawy, 1997) : 1) Biaya dan kemungkinan terhadap penyesuaian material yang telah ada dibandingkan dengan membeli atau menyewa 



17    material baru. 2) Biaya tingkat kualitas material yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat yang rendah plus keahlian pekerja yang lebih baik dalam peningkatan kualitas dan kegunaan. 3) Pemilihan terhadap material yang lebih mahal sehingga dapat menghasilkan data tahan dan kapasitas penggunaan dibandingkan dengan material yang lebih murah dengan tingkat penggunaan yang lebih pendek. 4) Penyetelan di lokasi dibandingkan dengan penyetelan di took atau pabrik; hal ini tergantung dari kondisi lokasi serta lahan yang tersedia, ukuran besar kecilnya proyek, jarak tempat penyetelan, dan lain sebagainya. Penggunaan yang berulang dari bekisting ditujukan untuk mencapai nilai ekonomis maksimum dari material. Panel-panel bekisting sebaiknya dirancang agar mudah dipasang, dibongkar dan diperkuat sehingga keuntungan maksimum dapat diperoleh tanpa mengeluarkan banyak biaya perbaikan (Antil, dan Ryan, 1982). Pekerjaan yang paling sulit sehubungan dengan bekisting adalah mengestimasi biaya bekisting tersebut. para estimator harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berkaitan dalam menghitung pembiayaan pekerjaan dan mencapai suatu efisiensi. Faktor-faktor tersebut yaitu (Antil, dan Ryan 1982): 1) Jenis metode yang dipakai; Hal ini berhubungan: dengan pemilihan jenis material, alat bantu dan penyangga yang akan dipakai serta jenis pengadaannya (beli atau sewa). 2) Pemilihan tenaga kerja; Keterampilan dan harga upah menjadi pertimbangan. 3) Metode pabrikasi, pemasangan. perkuatan, pembongkaran dan pemindahan. 4) Estimasi biaya konstruksi dari pekerjaan bekisțing dapat diperoleh dengan menunjukkan kuantitas material kayu yang dipelukan untuk menghasilkan l m2 area kontak, disamping memperhitungkan pula sisa potongan material,kemudian dikalikan dengan harga satuan kayu tersebuț. Estimasi dalam pelaksanaan konstruksi bekisting harus memperhitungkan pula waktu kerja untuk mendirikan dan membongkar bekisting tiap siklus. Dalam perhitungan waktu tersebut, kontraktor harus memperhitungkan pula tundaan akibat 



18    cuaca, permasalahan alat disamping proses pembersihan bekisting dan pekerjaan pendukung lainnya (Nawy, 1997). 2.10 Uji t-test Uji t adalah pengujian yang dilakukan pada suatu populasi untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan harga tertentu. Sedangkan untuk uji t pada dua sampel digunakan untuk menguji apakah dua populasi memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Uji t dibedakan menjadi 3 macam antara lain: a. Uji t satu sampel (one sample t test) Digunakan dalam menguji suatu nilai tertentu yang diberi sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel apakah berbeda atau sama. Pengujian t satu sampel menggunakan data degan tipe data kuantitatif. b. Uji t dua sampel independen (independent sample t test) Independent sample t test digunakan dalam membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berhubungan antara satu dan lainnya dan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. c. Uji t dua sampel berpasangan (t-paired) t paired digunakan dalam menguji dua sampel berpasangan dimana pengujian dilakukan untuk menentukan apakah dua sampel berpasangan tersebut memiliki rata-yang secara nyata berbeda atau tidak.  2.11 Break Even Point  2.11.1 Pengertian Break-Even Point (BEP) Analisis Break Even Point adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik, dalam unit atau rupiah, yang menunjukkan biaya saman dengan pendapatan. Titik tersebut dinamakan titik BEP. Dengan mengetahui titik BEP, analis dapat mengetahui pada volume penjualan, berapa perusahaan mencapai titik impasnya, yaitu tidak rugi, tetapi juga tidak untung sehingga apabila penjualan melebihi titik itu, maka perusahaan mulai mendapat untung (Prasetya, dan Lukiastuti 2009). 



19    Analisis pulang pokok (break-even analysis) adalah analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam kurva biaya-pendapatan yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut sebagai titik pulang pokok (break even point, BEP) (Herjanto, 2008). a. Dengan menggunakan pendekatan matematis atau pendapatan sama dengan biaya, rumus BEP depat diperoeh sebagai berikut (Herjanto 2008) : TR             = TC P . Q  = F + V . Q BEP (Q)             = �� .  �          BEP (Rp)             = BEP (Q) x P               = �� .  � � BEP (Rp)             = ����/� Keterangan : BEP (Rp)             = titik pulang pokok (dalam rupiah) BEP (Q)             = titik pulang pokok (dalam unit) Q              = jumlah unit yang dijual F              = biaya tetap V              = biaya variable per unit P              = harga jual netto per unit TR              = pendapatan total TC              = biaya total   



20    b. Metode perhitungan titik impas secara grafik, seperti gambar di bawah ini              Gambar 2.5 : Model Dasar Analisis Pulang Pokok Gambar diatas menunjukkan bagaimana model dasar untuk analisis pulang pokok dimana garis pendapatan akan berpotongan dengan garis dari biaya pada titik pulang pokok (BEP). Daerah bagian kiri dari titik pulang pokok (BEP) menunjukkan kerugian sedangkan daerah bagian kanan dari BEP menunjukkan daerah keuntungan. Pada model ini diasumsikan bahwa biaya per unit ataupun harga jual tiap unit dianggap tetap/konstan, tidak tergantung dari jumlah unit yang terjual. c. Metode Persamaan Metode persamaan (equation method) adalah metode yang berdasarkan pada  pendekatan laporan laba rugi. Dimana rumus yang digunakan adalah : Y = cx - bx – a Dimana  Y = titik impas    x = volume     c = harga unit    b = biaya variaibel unit    a = total harga tetap 



21    2.11.2 Penggolongan Biaya Di dalam perhitungan Break Even Point (BEP) terdapat beberapa unsur yang penting terkait dengan biaya. Dimana biaya secara umum diartikan sebagai pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diperkirakan. Biaya secara umum dalam perusahaan adalah pengorbanan sumber daya produksi ekonomi yang dinilai dalam satuan uang, yang tidak dapat dihindarkan terjadinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Prawirosentono, 2001). Biaya-biaya dapat dikelompokkan menurut sifatnya (by nature) yaitu (Prawirosentono) : a. Biaya tetap (Fixed Cost = FC) Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume produksi pada periode dan tingkat tertentu. Namun pada biaya tetap ini biaya satuan (unit cost) akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi. Semakin tinggi volume produksi, semakin rendah biaya satuannya, semakin rendah volume produksi semakin tinggi biaya per satuannya. Jenis biaya yang tergolong biaya tetap antara lain adalah: penyusutan mesin, penyusutan bangunan, sewa, asuransi asset perusahaan, gaji tetap bulanan para karyawan tetap. b. Biaya Variabel Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding (proposional) sesuai dengan perubahan volume produksi. Semakin besar volume produksi semakin besar pula jumah total biaya variable yang dikeluarkan. Sebaliknya semakin kecil volume produksi semakin kecil pula jumlah total biaya variabelnya. Jenis biaya variable antara lain adalah: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga listrik mesin, dan sebagainya.   



22    c. Biaya Semi Variabel Biaya semi variable adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, namun perubahannya ridak proposional. Dalam analisis titik impas, biaya harus dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni biaya tetap dan biaya variable. 2.12 Perbandingan Regrasi Linier Sederhana Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas dimana biasa digambarkan dengan garis lurus. Di dalam statistika, selain untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan tak bebas, persamaan linier juga dipakai untuk menduga niai variabel tak bebas (Y) bila diketahui nilai variabel bebas (X)nya.  Persamaan regresi linier sederhana untuk sautu populasi adalah sebagai berikut(Giyanto, 2003)  :  Y = a +bX dimana : Y = nilai yang diproyeksikan x = Variabel bebas a = parameter intersep b = nilai kemiringan Pada dua buah garis linier sederhana terdapat dua buah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua buah garis linier sederhana(Giyanto, 2003): a. Uji statistik untuk mengetahui apakah β1= β2 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua garis regresi memiliki nilai kemiringan yang sama.   



23    b. Uji statistik untuk mengetahui apakah α1= α2 Uji ini untuk mengetahui apakah kedua garis regresi memiliki intersep yang sama. Uji ini hanya dilakukan bila kedua garis regresi memiliki nilai kemiringan yang tidak berbeda nyata (β1= β2).                



  24   BAB III METODE PENELITIAN   3.1 Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data yang berkaitan dengan prosedur didalam pelaksanaan penelitian dan teknis penelitian. Metode penelitian nantinya digunakan sebagai dasar langkah secara sistematis dan sesuai pada tujuan penelitian serta menjadi menjadi perangkat untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  a. Metode Observasi  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (Nawawi, dan Martini 1991). Pengamatan dilapangan dilakuakan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan pada pekerjaan bekisting kolom.  b. Metode komparatif  Yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda (Sugiyono, 2014). Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini adalah digunakan untuk membandingkan perbedaan biaya penggunaan bekisting kolom konvensional dan bekisting sistem.   3.2 Lokasi Penelitian Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Proyek Pembangunan Gedung HSSE PLN Semarang yang berlokasi di Jl. Kedung mundu Raya, 



25    Sambiroto, Semarang. Berikut ini merupakan data pembangunan yang menjadi obyek Tugas Akhir :  Nama Proyek  : Proyek Gedung HSSE PLN Sambiroto     Semarang  Lokasi Proyek : Jl. Kedung Mundu Raya, Sambiroto, Semarang,    Jawa Tengah   Kontraktor  : PT. Sinergi Properti Pratama Konsultan  : PT. Sinergi Properti Pratama Luas Lahan  :  ± 1209.18 m² Jumlah Lantai  : 4 lantai  Total Anggaran : ± 50 milyar  3.3 Teknik Pengumpulan Data Sumber data dalam penelitian ini adalah pekerja proyek, kontraktor, dokumentasi dan proses pekerjaan proyek HSSE PLN Semarang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Observasi Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Obeservasi dilakukan peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek HSSE PLN Semarang. b. Wawancara Wawancara dilakukan dengan pekerja dan beberapa orang yang berkaitan dengan pekerjaan proyek. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang akan digunakan dalam penelitian. c. Dokumentasi 



26    Dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan pemasangan dan pembuatan bekisting di dalam area proyek pembangunan.  3.4 Variabel Penelitian Variabel penelitian secara singkat dapat diartikan sebagai faktor yang berperan didalam suatu penelitian atau dapat diartikan segala obyek pengamatan penelitian yang berupa faktor yang memiliki variasi nilai. Dalam hal ini, variable penelitian dimaksudkan sebagai nilai yang akan dicari dalam analisis dan perhitungan untuk dibanginkan. Hasil yang nantinya didapat dari perbandingan variabel-variabel tersebut akan menjadi patokan dalam menarik kesimpulan. Variabel yang akan dicari adalah sebagai berikut : 3.4.1 Harga Satuan  Harga satuan didapat dari data yang berkaitan dengan jenis material serta alat bantu yang digunakan, harga satuan beli material dan sewa alat, serta upah pekerjaan per satuan meter persegi (m2). 3.4.2 Analisis Biaya dan Perbandingan Biaya Pekerjaan Analisis harga dapat diperoleh dari hasil analisis harga satuan setelah mendapat data-data pendukung dan setelah mendapatkan biaya pekerjaan bekitsing maka perbandingan antara biaya bekisting dapat diketahui. 3.4.3 t-test Uji t adalah pengujian yang dilakukan pada suatu populasi untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan harga tertentu.  Uji test yang digunakan adalah independent sample t-test dimana bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak saling berpasangan atau penelitian dilakukan pada dua subjek yang berbeda. Dimana subyek dalam penelitian ini adalah biaya bekisting konvensional dan bekisting sistem.   



27    3.4.4 Break Even Point Analisis break even point adalah analisis yang ditunjukkan untuk menemukan biaya yang sama dengan pendapatan. Dalam kasus ini break even point digunakan untuk membandingkan biaya antara pekerjaan bekisting kolom konvensional dan bekisting kolom system dimana nantinya akan didapat perbandingan biaya antara kedua bekisting dan titik dimana harga antar kedua bekisting menunjukkan harga yang sama dalam volume tertentu. 3.4.5 Perbandingan Regresi Linier Sederhana Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas dimana biasa digambarkan dengan garis lurus. Didalam penelitian ini pengujian linier digunakan untuk mengetahui apakah garis regresi antara bekisting konvensional dan bekisting system merupakan garis regresi berbeda atau kedua garis regresi paralel.    



28    3.5 Diagram Alir Laporan Tugas Akhir  Mulai                                                         Merumuskan masalah dan                                                       menentukan tujuan penelitian                                                       Menentukan lokasi Penelitian  Pengumpulan data : a.   Gambar Struktur            b.   Harga Satuan  Pekerjaan              Perhitungan dimensi dan                                                                                                         volume bekisting  Analisis biaya bekisting konvensional Analisis biaya bekisting          Sistem  Uji t-test                                                                                                                       Perhitungan Break Even Point                                                       bekisting konvensional dan sistem                                                                Perbandingan Regresi Linier  Kesimpulan dan saran                                                                          Selesai   Gambar 3.1: Diagram Alir Penelitian 



29    3.6 Tahapan Penelitian 3.6.1 Studi Literatur Penggunaan literature yang menunjang antara lain buku yang berkaitan dengan konstruksi kayu, petunjuk pemasangan dan pembongkaran bekisting dengan cara dipelajari dengan harapan nantinya dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas seperti Bekisting (Kotak Cetak), pengarang F.Wigbout, PKKI dan lain-lain. 3.6.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penyelesaian permasalahan yang akan dibahas dilakukan dengan cara, antara lain : a.   Melakukan           Pengamatan           di           Lapangan           (Observasi)        Observasi dilakukan dengan mengamati proses pemasangan bekisting dilapangan secara langsung. Menganalisis data yang telah diperoleh mengenai perancangan dan perencanaan bekisting termasuk perhitungan dasar bekisting, tenaga kerja dan peralatan. b.  Melakukan Wawancara  Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai pelaksanaan dalam pemakaian bekisting serta mencari faktor faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan bekisting di lapangan. c.   Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan foto-foto yang berkaitan dengan pekerjaan pemasangan dan pembuatan bekisting yang dapat menunjang penelitian. d.   Studi Kepustakaan Dilakukan dengan melakukan studi dari beberapa literatur dan penelitian yang relevan terkait dengan macam-macam dan jenis bekisting serta sistem pelaksanaannya.   



30    3.6.3 Identifikasi Komponen Bekisting Identifikasia komponen bekisting dilakukan setelah mendapatkan data yang berkaitan dengan bekisting dimana selanjutnya dilakukan identifiksi komponen bekisting seberti kompnen penguat dan support yang kemudian digunakan sebagai data acuan untuk perhitungan selanjutnya. 3.6.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting Sistem pelaksanaan pekerjaan bekisting didalam konstruksi dapat berbeda tergantung dari bentuk bangunan yang dikerjakan. Pembagian zona pekerjaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor anatara lain : jadwal pelaksanaan struktur secara keseluruhan, ketersediaan sumber daya disekitar proyek, alur mobilitas site yang tersedia dan sebagainya. 3.6.5 Perhitungan Kebutuhan Material Perhitungan kebutuhan material dilakukan secara global dengan mengkorelasikan antar metode yang dipakai dengan bentuk bangunan yang akan dibuat sehingga diperoleh quantity penggunaan material. Selanjutnya adalah perhitungan volume pemakaian material berdasarkan gambar kerja yang telah ada sebelumnya. 3.6.6 Analisa Biaya Perhitungan biaya untuk pekerjaan bekisting system PERI dan bekisting konvensional dilakukan  berdasarkan  pada kebutuhan  material  yang digunakan untuk pekerjaan bekisting system PERI maupun bekisting konvensional dan upah untuk pelaksanaan pekerjaan bekisting system PERI dan bekisting konvensional tiap m2 nya. Setelah mendapatkan data tersebut selanjutnya adalah menjumlahkan antara kebutuhan material dengan upah pelaksanaan pekerjaan untuk nantinya mendapatkan estimasi biaya pekerjaan bekisiting. 3.6.7 Uji t-test Uji t adalah pengujian yang dilakukan pada suatu populasi untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan harga tertentu.  Uji test yang digunakan adalah independent sample t-test dimana bertujuan untuk 



31    membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak saling berpasangan atau penelitian dilakukan pada dua subjek yang berbeda. Dimana subyek dalam penelitian ini adalah biaya bekisting konvensional dan bekisting system.  3.6.8 Break Even Point (BEP) Analisis Break Even Point bertujuan untuk menemukan satu titik, dalam unit atau rupiah untuk pekerjaan bekisting konvensional dan PERI . Titik tersebut dinamakan titik BEP. Dengan mengetahui titik BEP, analis dapat mengetahui pada pada volume berapakah titik impas tercapai, sehingga dapat dilihat bekisting manakah yang lebih menguntungkan untuk Proyek tersebut. Pendekatan persamaan dimana pendekatan persamaan (equation method) adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dan juga pendekatan dengan metode grafik, dimana nantinya dari data yang telah dimasukkan kedalam grafik akan didapatkan perpotongan harga antara kedua bekisting. Dimana rumus yang digunakan adalah :     Y = cx - bx – a Dimana:  Y = titik impas    x = volume     c = harga unit    b = biaya variaibel unit    a = total harga tetap 3.6.9 Perbandingan Regresi Linier Sederhana Perbandingan Regresi linier bertujuan untuk menentukan apakah garis regresi antara bekisting konvensional dan bekisting sistem merupakan garis regresi berbeda atau kedua garis regresi paralel. Dalam penelitian ini uji statistik dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Uji yang digunakan untuk membandingkan dua buah garis linier sederhana adalah uji statistik untuk mengetahui β1= β2.  Uji ini untuk mengetahui apakah kedua garis regresi memiliki nilai kemiringan yang sama. Jika nilai kemiringan sama, maka bisa dipastikan bahwa kedua garis itu paralel. Oleh karena itu, uji ini dikenal sebagai uji untuk mengetahui apakah kedua garis regresi paralel (Giyanto, 2003). 



32    Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut : a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa alternatifnya (H1): H0: β1= β2 (atau kedua garis regresi paralel)  H1: β1≠ β2 (atau kedua garis regresi tidak paralel) b. Menghitung statistik uji t menggunakan rumus sebagai berikut :                             t = (����)����(����)  dimana : var(b1-b2) = ��∑(������) + ��∑(����) ���             = ��������(����)�(���) JKS1              = ∑( � −  ��)�- ∑(������)("��"��)∑(������)  JKS2              = ∑( � −  ��)�-∑(����)("�"�)∑(����)  c. Menghitung nilai tingkat signifikansinya (significance level) dari nilai absolut statistik uji t = | t | menggunakan distribusi t Student untuk dua ekor dengan derajat bebas db = n1+n2-4. Nilai signifikansi ini dikena juga sebagai nilai p (p-value) yaitu titik kritis nilai kemungkinan (probability) mulai menolak H0. d. Menarik kesimpulan: Dalam praktek, biasanya dipilih tingkat signifikansi 5%, sehingga bila nilai p < 5%, maka H0 ditolak (berarti menerima H1). Sebaliknya, bia p > 5%, maka H0 diterima.     



  33                                         BAB IV                     HASIL DAN PEMBAHASAN    4.1 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya  Nilai suatu pekerjaan dengan metode pekerjaan yang akan digunakan ke dalam sebuah pekerjaan sangat berpengaruh dalam perencanaan sebuah proyek. Cara untuk membandingkan alternatif metode untuk mengetahui metode yang lebih efektif dilihat dari segi biaya adalah dengan menganalisis rencana anggaran biaya dan kemudian di implementasikan pada pelaksanaan sebuah proyek.  Untuk mengetahui hasil yang di inginkan maka dilakukan analisis terhadap rencana anggaran biaya pekerjaan bekisting yaitu membandingkan bekisting tipe konvensional dengan bekisting sistem.  Dalam analisis rencana anggaran biaya terutama pada pekerjaan bekisting yaitu antara bekisting konvensional dengan bekisting sistem, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti volume pekerjaan, bahan material dan jumlah material yang dibutuhkan.  Di dalam perhitungan rencana anggaran hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan volume pekerjaan dang akan dilakukan. Untuk dapat menentukan volume pekerjaan berikut adalah gambar pekerjaan bekisting dimana pekerjaan dalam setiap lantai dibagi menjadi tiga bagian :    



34     Gambar 4.1: Denah pekerjaan bekisting kolom  4.1.1 Detail Kolom  Kolom Pada pembangunan Gedung HSSE PLN Sambiroto Semarang hanya terdapat satu jenis kolom yaitu kolom lingkaran dengan diameter 60 cm dan 70 cm. Rekapitulasi detail kolom Gedung HSSE PLN Sambiroto Semarang dapat dilihat pada Tabel  berikut ini.  Gambar 4.2: Detail kolom bekisting          



35    Tabel 4.1. Rekapitulasi detail kolom      KOLOM JUMAH KOLOM  TOTAL (buah) L1 L2 L3 L4 K1 (70 cm) 30 30 30 30 120 K2 (60 cm) 12 12 12 12 48 Jumlah 42 42 42 42 168             Sumber: Hasil analisis data   4.1.2 Perhitungan Luas Permukaan Kolom  Pada pembangunan gedung HSSE PLN Semarang terdapat dua tipe kolom dengan diameter 70 cm dan 60 cm. Untuk tinggi kolom bekisting yang digunakan adalah 400 cm.  Berikut adalah perhitungan luas bekisting:  kolom : Luas K1          = 2 π r t     = 2 x 3,14 x 0,35 x 4      = 8,792 m2  Luas K2          = 2 π r t  = 2 x 3,14 x 0,30 x 4   = 7,53 m2  Rekapitulasi perhitungan luasan tiap kolom dapat dilihat pada tabel berikut :  Tabel 4.2. Rekapitulasi luasan kolom   Jenis Kolom  Diameter (m)  Tinggi (m)  Jumlah Lantai  Luas (m2) K1 0,7 4 L1 – L4 1055,04 K2 0,6 4 L1 – L4 361,44                            Sumber: Hasil analisis data 



36    4.1.3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)  Besarnya harga pekerjaan tergantung pada besar harga satuan bahan, harga satuan upah tenaga dan harga satuan alat. Berikut adalah rekapitulasi analisa harga satuan pekerjaan  pada  proyek  dengan  menggunakan  dua  jenis  bekisting  yang berbeda :                                            Gambar 4.3: Detail Bekisting Konvensional         Tabel 4.3.a. Biaya Kolom Bekisting Konvensional per m2   Kebutuhan  Satuan  Indeks  Harga Satuan (Rp) Jumlah  (Rp)    Bahan Kayu Meranti m3         0.02 Rp  3,100,000 Rp 62,000 Paku kg 0.4 Rp       15,000 Rp   6,000 Minyak ltr 0.2 Rp         9,000 Rp   1,800 Multiplek lbr 0.33 Rp      55,000 Rp 18,150 Seng M 0.04 Rp      30,000 Rp   1,200 Jumlah kebutuhan bahan  Rp 89,150        Sumber: Hasil analisis data 



37     Tabel 4.3.b     Pekerja  Tukang Kayu OH  0.66  0.33  Rp  80,000  Rp  52,800 Tenaga  Rp    120,000  Rp    135,000  Rp  39,600 Kerja  Kepala Tukang  OH  0.033  Rp  4,455   Mandor  OH  0.033  Rp    125,000  Rp  4,125  Jumlah kebutuhan tenaga kerja  Rp 100,980             Sumber: Hasil analisis data           Tabel 4.3.c                                      Diameter 70    Peralatan  Tie Rod  m2  0.91  Rp   80,000  Rp  72,793 Pipe  m2  0.30  Rp   30,000   Support Rp 9,099  lockbeam  m2  0.91  Rp   37,333  Rp  33,970  base jack  m2  0.30  Rp   40,000  Rp  12,132  Scaffolding  m2  0.08  Rp 325,000  Rp  24,644 Jumlah kebutuhan peralatan Rp 152,638                            Sumber: Hasil analisis data           Tabel 4.3.d                                      Diameter 60     Peralatan  Tie Rod  m2  1.06  Rp   80,000  Rp  72,793 Pipe  m2  0.35     Support Rp  30,000 Rp 9,099  Lockbeam  m2  1.06  Rp   37,333  Rp  33,970  base jack  m2  0.35  Rp   40,000  Rp  12,132  Scaffolding  m2  0.09  Rp  325,000  Rp  24,644 Jumlah kebutuhan peralatan Rp   152,638            Sumber: Hasil analisis data      



38                                                          Gambar 4.4: Detail bekisting system  Tabel 4.4.a Kebutuhan Bekisting Kolom Bekisting Sistem per m2   Kebutuhan  Satuan  Indeks  Harga Satuan (Rp) Jumlah  (Rp)    Bahan Plat baja 12mm m2        0.031 Rp  1,215,500 Rp 37,681 Minyak bekisting Ltr 0.2 Rp         9,000 Rp   1,800 Baut Kg 0.1 Rp     103,000 Rp 10,300 Besi hollow Btg 0.25 Rp      17,000 Rp   4,250  Jumlah kebutuhan bahan  Rp 54,031        Sumber: Hasil analisis data



39     Tabel 4.4.b     Pekerja  Tukang  OH  0.66  0.33  Rp  80,000  Rp  52,800 Tenaga  Rp    120,000  Rp    135,000  Rp  39,600 Kerja  Kepala Tukang  OH  0.033  Rp  4,455   Mandor  OH  0.033  Rp    125,000  Rp  4,125  Jumlah kebutuhan tenaga kerja  Rp 100,980             Sumber: Hasil analisis data            Tabel 4.4.c                                        Diameter 70   Peralatan  Pipe   Support  m2      0.30 Rp    30,000 Rp 9,099 Scaffolding   m2     0.08  Rp  325,000  Rp 24,644                Jumlah kebutuhan peralatan Rp 33,743          Sumber: Hasil analisis data          Tabel 4.4.d                                      Diameter 60           Peralatan  Pipe   Support m2   0.30 Rp  30,000 Rp 9,099 Scaffolding    m2    0.08  Rp 325,000  Rp 24,644                Jumlah kebutuhan peralatan Rp   33,743             Sumber: Hasil analisis data                     



40    4.2 Analisis Biaya dan Perbandingan Biaya Pelaksanaan          Perhitungan biaya meliputi bahan, upah tenaga kerja dan alat yang didapat dari analisa hasil satuan pekerjaan (AHSP) bekisting. Perhitungan biaya pelaksanaan dilakukan dengan menemukan titik pertemuan atau titik potong antara garis penjualan dengan titik biaya . Berikut adalah rekapitulasi analisa biaya dan dan perbandingan biaya pelaksanaan bekisting :   Tabel 4.5. Harga satuan pekerjaan bekisting konvensional  No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan            (Rp.) Jumlah Harga         (Rp.) A TENAGA      Pekerja OH   0.660             80,000.00             52,800.00  Tukang Kayu OH   0.330           120,000.00             39,600.00  Kepala Tukang OH   0.033           135,000.00               4,455.00  Mandor OH   0.033           125,000.00               4,125.00   JUMLAH TENAGA KERJA           100,980.00 B BAHAN      Kayu Meranti m3   0.020        4,500,000.00             90,000.00  Paku kg   0.400             15,000.00               6,000.00  Minyak bekisting ltr   0.200               9,000.00               1,800.00  Triplek lbr   0.330             55,000.00             18,150.00  Seng M   0.040             30,000.00               1,200.00   JUMLAH HARGA BAHAN           117,150.00 C PERALATAN - - - -   JUMLAH HARGA ALAT - D Jumlah  (A+B+C)            218,130.00 E Overhead & Profit 10%  10%              21,813.00 F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)              239,943.00 Sumber: Hasil analisis data  



41    Tabel 4.6. Harga satuan pembuatan bekisting system  No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan            (Rp.) Jumlah Harga         (Rp.) A TENAGA      Pekerja OH   0.660             80,000.00             52,800.00  Tukang Las OH   0.330             70,000.00             23,100.00   JUMLAH TENAGA KERJA             75,900.00 B BAHAN      Plat baja m3   4.000           760,000.00        3,040,000.00  Besi hollow Kg   0.250             17,000.00               4,250.00   JUMLAH HARGA BAHAN        3,044,250.00 C PERALATAN - - - -   JUMLAH HARGA ALAT - D Jumlah  (A+B+C)         3,120,150.00  Sumber: Hasil analisis data                      



42    Tabel 4.7. Harga satuan pekerjaan bekisting sistem  No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan            (Rp.) Jumlah Harga         (Rp.) A TENAGA      Pekerja OH   0.660             80,000.00             52,800.00  Tukang OH   0.330           120,000.00             39,600.00  Kepala Tukang OH   0.033           135,000.00               4,455.00  Mandor OH   0.033           125,000.00               4,125.00   JUMLAH TENAGA KERJA           100,980.00 B BAHAN                     -       -       -                -                -   JUMLAH HARGA BAHAN               - C PERALATAN       -        -               -               -   JUMLAH HARGA ALAT               - D Jumlah  (A+B+C)            100,980.00  E Overhead & Profit 10%  10%              10,098.00 F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)              111,078.00 Sumber: Hasil analisis data  Perhitungan rekapitulasi biaya pekerjaan untuk bekisting kolom konvensional dan bekisting sistem untuk pekerjaan 1 area dan 1 lantai dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.8. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya  No. Uraian pekerjaan Jumlah                       (Upah dan material 1 Area) Jumlah                             (Upah dan material 1 lantai) 1. Bekisting Kolom Konvensional Rp 21,543,952 Rp 59, 090,270     2. Bekisting Kolom Sistem Rp 52,946,863 Rp 8 5,737,438          Sumber: Hasil analisis data  



43    Berdasarkan hasil perbandingan biaya antara bekisting kolom konvensional dengan bekisting kolom sistem pada lantai 1 diketahui bahwa biaya untuk pekerjaan bekisting sistem lebih mahal dibandingkan dengan biaya pekerjaan bekisting konvensional. Hal ini dikarenakan besarnya biaya awal untuk pembuatan bekisting sistem. Namun untuk total pekerjaan bekisting dengan volume 1416.77 m3 didapatkan hasil bahwa biaya untuk pekerjaan bekisting konvensional lebih mahal dibandingkan bekisting system.  4.3  Menganalisis Perbedaan Biaya Bekisting Konvensional dengan Sistem  Pengujian sampel bekisting dilakukan dengan independent sample t-test. Dimana independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan, tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua sampel yang berbeda. Data yang digunakan dalam t-test adalah sebagai berikut : Tabel 4.9. biaya bekisting tiap area Area Konvensional Sistem  Rp 0 Rp 46,394,499 Area 1 Rp 21,543,952 Rp 12,695,771 Area 2 Rp 17,726,481 Rp 13,951,397 Area 3 Rp 13,676,431 Rp 12,695,771 Area4 Rp 21,543,952 Rp 12,695,771 Area 5 Rp 17,726,481 Rp 13,951,397 Area 6 Rp 13,676,431 Rp 12,695,771 Area 7 Rp 21,543,952 Rp 12,695,771 Area 8 Rp 17,726,481 Rp 13,951,397 Area 9 Rp 13,676,431 Rp 12,695,771 Area 10 Rp 21,543,952 Rp 12,695,771 Area 11 Rp 17,726,481 Rp 13,951,397 Area 12 Rp 13,676,431 Rp 12,695,771          Sumber: Hasil analisis data 



44    Tabel 4.10. Hasil pengujian t-test   Sumber: Hasil analisis data Berdasarkan tabel 4.10. menyatakan bahwa bekisting konvensional tidak sama dengan bekisting sistem, hal ini karena P value perbedaan antara kedua bekisting adalah 0.0003 yang < 0.05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara biaya bekisting system dengan konvensional, yang mana biaya bekisting system lebih baik dibandingkan bekisting konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara biaya bekisting sistem dengan konvensional, yang mana biaya bekisting system lebih baik dibandingkan bekisting konvensional.   4.4 Perhitungan Break Even Point Berdasarkan hasil analisa harga satuan pekerjaan bekisting konvensional dan bekisting system maka diperoleh hasil perhitungan BEP seperti yang terlihat pada perhitungan berikut ini. Rumus yang digunakan dalam perhitungan BEP ini adalah sebagai berikut : Ŷ = cx - bx – a     



45    Dimana Ŷ = titik impas     x = volume       c = harga unit      b = biaya variaibel unit      a = total harga tetap berikut adalah perhitungan BEP untuk pekerjaan bekisting Bekisting Konvensional      cx =  Rp 211,787,454       bx = Rp 89,485 x 472.26           = Rp 42,259,828           a = Rp 119,658 x 1416.768            = Rp 169,527,625        Ŷ = Rp  211,787,454 - Rp 42,259,828 - Rp 169,527,625            = 0 Bekisting Sistem           cx = Rp 203,766,255         bx = Rp 392,960.59 x 118.06              = Rp 46,394,499             a = Rp 111,078 x 1416.768              = Rp 157,371,756          Ŷ = Rp 203,766,255 - Rp 46,394,499 - Rp 157,371,756              = 0          



46    Hasil perhitungan biaya pekerjaan bekisting dapat dilihat pada table berikut ini  Tabel 4.11. Biaya pekerjaan bekisting     Volume (m3) Total Biaya Bekisting Konvensional  Total Biaya Bekisting Sistem                            0     Rp 0   Rp   46,394,499                   118.06  Rp  21,543, 952  Rp  59, 090,270                   354.19  Rp    52,946,863  Rp  8 5,737,438                   708.38  Rp  105,893,727  Rp  125,080,377                1062.58  Rp  158,840,590  Rp  164,423,316                1416.77  Rp  211, 787,454  Rp  203, 766, 255          Sumber: Hasil analisis data  Perbandingan Break Even Point dengan menggunakan grafik dapat dilihat pada grafik berikut :            Grafik 4.1 Perbandingan BEP     Rp- Rp50,000,000 Rp100,000,000 Rp150,000,000 Rp200,000,000 Rp250,000,000Biaya bekisting VolumeGrafik Break Even Point (BEP) KonvensionalSistem



47    Berdasarkan grafik Break Even Point diatas terlihat bahwa pada awal proyek total cost untuk pekerjaan bekisting system cukup besar, hal ini diakibatkan biaya pengadaan material bekisting yang diperlukan. Namun dengan bertambahnya volume pekerjaan, harga bekisting konvensional akan semakin meningkat sedangkan untuk bekisting system kenaikan harga cenderung lebih sedikit karena material yang digunakan lebih awet dan dapat dipakai secara berulang. Pada volume pekerjaan melebihi 1070 m2 maka total biaya bekisting konvensional menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan bekisting system. 4.5 Perbandingan Garis Regrasi Antara Metode Bekisting Sistem dengan Metode Konvensional   Uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah biaya bekisting system (β1) sama dengan biaya bekisting konvensional (β2) dimana kedua garis regresi memiliki nilai kemiringan yang sama atau tidak. Jika kemiringan yang didapatkan sama maka dapat diketahui bahwa kedua garis tersebut paralel dan disimpulkan bahwa pengeluaran biaya untuk kedua bekisting sama atau sebaliknya.  Perhitungan untuk melakukan perbandingan dua regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dimana data diambil berdasarkan pada tabel 4.11 dan didapatkan hasil pada tabel berikut :                                Tabel 4.12. Data perbandingan regresi linier sederhana   Bekisting Konvensional Bekisting Sistem n                       = 6 6 Xr                     = 609.997 609.997 Yr                     =  Rp 91,835,430.95     Rp114,082,025.96  EY                    =     Rp 551,012,586         Rp 684,492,156  EY2                     = 8.45653E+16 9.71958E+16 E(XY)              = 5.65144E+11 5.89351E+11 E(X-Xr)2          = 1544917.814 1544917.814 E(X-Xr)(Y-Yr) = 2.29028E+11 1.71812E+11 E(Y-Yr)2           = 3.39628E+16 1.91076E+16 b                        = 148246.0867 111211.2723 a                        = 1405713.387 46243446.43 JKS                   = 1.02661E+13 1.18541E+11 Sumber: Hasil analisis data 



48    Sesuai dengan data yang terdapat pada tabel 4.12 maka dilakukan perhitungan dan  diperoleh hasil sebagai berikut :  Tabel 4.13. Hasil perhitungan regresi linier sederhana Test H0   db                 = 8 Sp2               = 1.29808E+12 Var(b1-b2)   = 1680451.052 t                    = 28.56914475 nilai p           = 2.43663E-09 Hasil             = tolak Ho Kesimpulan  = garis regresi berbeda Sumber: Hasil analisis data Berdasarkan tabel 4.12. menunjukkan bahwa uji t antara garis regresi (β) biaya bekisting system dengan konvensional adalah p = 2.436x10-9 <0.05, artinya bahwa kedua garis tidak paralel. Karena nilai p <0.05, maka didapatkan hasil bahwa kedua garis regresi tidak paralel yang berarti kedua sampel yang diambil memiliki persamaan garis regresi dengan kemiringan yang tidak sama. Garis regresi biaya yang menggunakan bekisting sistem lebih landai dibandingkan dengan bekisting konvensional. Artinya bahwa makin besar volume pekerjaan bekisting system maka biaya pembuatan bekisting konvensional lebih mahal.   



  49   BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 SIMPULAN Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) Berdasarkan dari perhitungan uji t dan uji statistik linier diketahui bahwa terdapat perbedaan pengeluaran biaya dalam penggunaan bekisting kolom konvensional dan sistem. Dimana dalam uji t diketahui biaya pekerjaan bekisting konvensional ≠ bekisting sistem dan dari hasil uji statistik linier diketahui bahwa garis regresi untuk kedua sampel tidak sama/tidak paralel.  b) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pekerjaan bekisting kolom untuk Proyek Gedung HSSE Semarang untuk total volume bekisting yang telah dihitung didapatkan biaya pekerjaan untuk bekisting konvensional sebesar Rp 211,787,454 dan bekisting sistem sebesar Rp 203, 766, 255 dengan selisih biaya sebesar Rp. 8,021,199. c) Bahwa metode bekisting sistem memiliki kemiringan garis regresi yang lebih landai artinya secara analisis biaya bekisting system pada volume yang semakin besar lebih murah atau menguntungkan dibandingkan bekisting konvensional.   5.2 SARAN a) Berdasarakan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran bahwa penggunaan bekisting system (PERI) dapat dijadikan salah satu alternatif bekisting yang dapat digunakan karena bekisitng tipe ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bekisting konvensional. b) Dalam pekerjaan konstruksi dengan volume pekerjaan cukup besar, penggunaaan bekisting sistem dapat lebih menguntungkan jika dibanding dengan menggunakan bekisting konvensional. 
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