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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung disebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukanya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. Menurut Puspantoro (1996), bangunan gedung 

bertingkat berdasarkan ketinggian  dan spesifikasi dibagi menjadi dua yaitu low rise 

building dengan ketinggian 1 – 4 lantai dan high rise building dengan ketinggian 

diatas 10 lantai. Pada perencanaan bangunan gedung terbagi menjadi beberapa 

faktor yang perlu di perhatikan diantaranya fungsional, estetika, ekonomi dan 

struktur. Pemilihan struktur yang kuat pada bangunan gedung bertingkat dapat 

memberikan rasa nyaman serta aman. Struktur gedung bertingkat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu struktur atas dan struktur bawah. Beberapa komponen struktur atas 

dalam bangunan gedung bertingkat terdiri dari berbagai komponen yang meliputi 

struktur atap, struktur kolom, struktur balok, dinding, tangga dan pelat lantai. 

Menurut Frick dan Setiawan (2001), pelat lantai adalah konstruksi pemisah ruang 

secara mendatar pada gedung bertingkat. Pelat lantai berperan ganda, yaitu harus 

menerima dan menyalurkan beban serta harus membagi ruang. Kualitas struktur 

gedung (aturan dinding dan kolom yang menerima beban) dan ketahanan terhadap 

gaya horisontal (gempa bumi, angin) mempengaruhi sistem pelat lantai yang akan 

dipilih. Menurut Frick dan Setiawan (2001), Pelat lantai dipengaruhi secara fisik 

oleh bentuk dan struktur konstruksi gedung maupun bahan bangunan yang dipilih. 

Berdasarkan materialnya pelat lantai dibagi menjadi 3 jenis yaitu pelat lantai kayu, 

baja, dan beton. Pada setiap konstruksi pelat lantai dengan material yang berbeda 

memiliki metode pelaksanaan konstruksi yang berbeda. 

Menurut Dipohusodo (1996), metode pelaksanaan konstruksi pada hakekatnya 

adalah penjabaran tata cara dan teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan 
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inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi. Metode pelaksanaan 

konstruksi merupakan kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan 

menjadi bentuk bangunan fisik. Pemilihan suatu metode sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu proyek konstruksi terutama pada pekerjaan pelat lantai beton, 

karena metode pelaksanaan yang tepat dapat memberikan hasil yang maksimal 

terutama ditinjau dari segi biaya maupun waktu. Dalam perkembangan dunia 

konstruksi saat ini, sangat banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kerja, baik secara struktur mapun dalam manajemen 

konstruksi. Beberapa metode pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan pelat lantai 

terdapat metode pekerjaan finishing untuk struktur pelat lantai dengan bahan 

material beton yang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu leveling, smoothing, 

curing, harderning.  

Pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung bertingkat pada pekerjaan finishing 

pelat lantai beton tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Salah satu kendalanya 

yaitu adanya rework. Menurut Fayek dkk., (2003), rework adalah aktivitas di 

lapangan yang harus dikerjakan lebih dari sekali, atau aktivitas menghilangkan 

pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari proyek luar sumber 

daya, tanpa adanya change order yang dikeluarkan dan change of scope yang 

diidentifikasi. Rework merupakan penyebab kedua terutama pada produktivitas 

kerja (Herdianto dkk., 2015). Menurut Herdianto dkk., (2015), jenis pekerjaan pada 

konstruksi bangunan gedung bertingkat yang sering mengalami rework adalah 

pekerjaan finishing dan pelengkap. Hal ini dapat diperlihatkan pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Besarnya Dampak Diakibatkan Adanya Rework 

 

No Faktor Penyebab Rework 
Dampak 

Biaya Waktu 

1 Desain dan Dokumentasi 3.77 (M) 4.06 (M) 

2 Manajerial 3.22 (M) 4.19 (M) 

3 Sumber Daya 3.61 (M) 4.05 (M) 

4 Metode Kerja 2.35 (L) 2.61 (L) 

5 Lingkungan 2.68 (L) 2.96 (L) 
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        ( Sumber: Herdianto dkk., 2015) 

Keterangan: M  = Dampak medium 

 L  = Dampak low  

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya rework yaitu faktor desain dan 

dokumentasi, faktor manajerial, dan faktor sumber daya (Andi dkk., 2005). 

Menurut Andi dkk (2005), faktor sumber daya menjadi salah satu faktor sering 

menjadi penyebab rework hal tersebut diakibatkan karena masih adanya 

permasalahan pada buruknya mutu peralatan dan kurang memadai. 

Pada sebuah proyek konstruksi banyak faktor yang mempengaruhi struktur pada 

pelat lantai beton diantaranya adalah produktivitas mesin power – trowelling yang 

digunakaan dalam proses pengecoran pada pelat lantai beton. Menurut Wieffering 

dan Fourie (2009), power – trowelling merupakan sebuah mesin dengan empat 

bilah yang berputar dengan motor pengerak. Power – trowelling dikendalikan 

dengan cara menaikan atau menurunkan pegangan kontrol (Stephen dan Diller, 

2004). Menurut Jarkas (2012), terdapat dua jenis mesin power – trowelling yaitu 

walk-behind dan ride-on. power – trowelling dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.    Power – Trowelling diperoleh dari situs internet:  

https://patents.google .com diunduh pada tanggal 13 Oktober 2018, 

pukul 21.47 WIB) 

 

No 

 

Pekerjaan Yang Mengalami Rework 
Dampak 

Biaya Waktu 

1 Pekerjaan Pondasi 2.68 (L) 2.57 (L) 

2 Pekerjaan Struktur 2.80 (L) 2.87 (L) 

3 Pekerjaan Finishing dan Pelengkap 3.21 (M) 3.65 (L) 
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Apabila dibandingkan dengan proses penghalusan permukaan beton dengan 

menggunakan sistem manual, penggunaan power – trowelling mampu 

menghasilkan permukaan beton yang kuat dan rapi. Penggunaan power – trowelling 

pada pengecoran pelat lantai beton akan menghemat tenaga kerja dan waktu 

pengerjaan. Blade trowel pada mesin power – trowel memiliki kecepatan ±100 rpm 

sehingga proses pengerjaan perataan permukaan pelat lantai menjadi lebih cepat.  

Dalam pengunaan alat bantu power trowelling, terdapat aspek penting dari sisi 

manajerial proyek yang harus diperhatikan. Salah satu aspek tersebut yaitu 

produktivitas. Menurut Horner dkk., (1989). Pada proyek terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi produktivitas konstruksi yaitu: pengadaan kontrak manajemen 

konstruksi, masalah sekunsing, keterlambatan, kompleksitas komunikasi, 

keterampilan dan motivasi operator. Menurut Sinungan (2003), produktivitas 

adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, 

pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara - cara yang produktif untuk 

menggunakan sumber – sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas 

yang tinggi. Power – trowelling adalah salah satu sumber daya yang produktif 

dalam pelaksanaan finishing pelat lantai beton. Sehingga produktivitas dalam 

proyek konstruksi bergantung pada upaya dan kinerja manusia. Hal ini termasuk ke 

dalam beberapa faktor yang disebutkan oleh Horner dkk., (1989) yaitu faktor 

keterampilan dan motivasi operator. Namun demikian, faktor – faktor yang 

mempengaruhi operasi dari power – trowelling tidak hanya bergantung pada faktor 

keterampilan dan motivasi operator berupa kinerja operatif, tetapi juga pada 

spesifikasi mesin, dan metode operasi alat. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Jarkas (2012), maka data produktivitas power trowelling yang 

digunakan berupa satuan luasan pelat lantai dan jam operasional penggunaan alat 

dengan satuan  (
𝑚2

𝑜ℎ
). 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi faktor – faktor yang 

mempengaruhi produktivitas power – trowelling. Selain itu juga dapat memberikan 

referensi kepada para praktisi, project planner, construction manager, dan pelaku 
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jasa konstruksi supaya dapat menentukan acuan yang baik untuk efektivitas 

pekerjaan finishing pelat lantai yang menggunakan alat bantu power – troweling 

dengan variasi jenis alat dan masing - masing spesifikasinya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengaruh produktivitas power – trowelling pada pengecoran pelat 

lantai beton? 

b. Bagaimana dampak dari metode kerja power – trowelling pada pengecoran 

pelat lantai beton terhadap konstruksi  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas power – trowelling 

pada finishing pelat lantai beton. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

a. Alat yang diteliti adalah mesin power – trowelling dengan jenis walk-behind dan 

ride-on. 

b. Penelitian berfokus pada produktivitas power – troweling berupa keterampilan 

kerja, motivasi operator, jam operasional, spesifikasi mesin dan cakupan wilayah 

pekerjaan finishing pelat lantai. 

c. Jenis proyek yang diteliti adalah bangunan gedung bertingkat dengan kriteria 

ketinggian minimal 5 lantai yang berada di wilayah Kota Semarang.  

Bangunan gedung bertingkat dengan kriteria pekerjaan yang sedang 

berlangsung adalah pekerjaan pengecoran pada pelat lantai. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan urian di atas, maka dapat disusun ke dalam kerangka pikir penelitian 

yang diperlihatkan pada Gambar 1.2. Alur pada Gambar 1.2. memperlihatkan 

bahwa pada pekerjaan finishing pelat lantai beton terdapat kendala yang 

mempengaruhi kualitas dari finishing. Salah satu kendala pada pekerjaan pelat 

lantai beton adanya pekerjaan rework. Pekerjaan rework pada pekerjaan finishing 

pelat lantai meliputi faktor desain dan dokumentasi, faktor manajerial, dan faktor 

sumber daya. Faktor sumber daya menjadi salah satu faktor sering menjadi 

penyebab rework, hal tersebut diakibatkan karena masih adanya permasalahan pada 

buruknya mutu peralatan dan kurang memadai. Ruang lingkup pada penelitian ini 

adalah power – Trowelling. Power – Trowelling digunakan sebagai alat bantu pada 

pekerjaan finishing pelat lantai beton. Aktivitas pada lokasi proyek yang menjadi 

ruang lingkup penelitian ini adalah faktor – faktor dari produktivitas power – 

trowelling sebagai alat bantu finishing pada pelat lantai beton. Faktor – faktor 

produktivitas power – trowelling di lokasi proyek diindikasikan sebagai alat bantu 

proyek gedung bertingkat terutama pada pekerjaan finishing sehingga memperkecil 

adanya pekerjaan rework pada pekerjaan finishing pelat lantai beton. 
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Gambar 1.2 Kerangka pikir penelitian


