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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 high  rise  building dengan  ketinggian  1  –  4  lantai  dan   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.
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Menurut  Dipohusodo  (1996),  metode  pelaksanaan konstruksi  pada  hakekatnya

adalah penjabaran tata cara dan teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan

                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  untuk struktur pelat lantai denganfinishing

                 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 finishing adalah  pekerjaan   dan  pelengkap.  Hal  ini  dapat

diperlihatkan pada Tabel 1.1.

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

              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 power – trowel pada mesin  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  pelat lantai beton. Sehingga produktivitasfinishing

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

14.B1.0071 14.B1.0077...

Uploaded: 07/11/2019

Checked: 07/11/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


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

o h ) .

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 jasa konstruksi supaya dapat menentukan acuan yang baik

  untuk efektivitas  pekerjaan  pelat lantai yang menggunakan alat bantufinishing  

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  pelat lantai beton.finishing

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
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b. Penelitian berfokus pada produktivitas power – troweling berupa keterampilan

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

wilayah pekerjaan pelat lantai.finishing 

 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.

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   pelat   lantai  beton  terdapat  kendala   yangfinishing

 mempengaruhi kualitas dari . Salah satu kendala  pada  pekerjaan pelat finishing

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  pelat lantai beton. Aktivitas pada lokasi proyekfinishing

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   sehinggafinishing

memperkecil adanya pekerjaan rework finishing pada pekerjaan  pelat lantai beton.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

 2.1 Bangunan Gedung

Definisi bangunan gedung menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor

                    28  Tahun  2002  yaitu  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.  Spesifikasi  bangunan  gedung  bertingkat  berdasarkan

ketinggiannya dibagi menjadi 2, yaitu:

a. High rise building

               High  rise  building didefinisikan  sebagai  bangunan  yang  memiliki  total

ketinggian lebih dari 36 m, atau lebih dari 12 lantai yang biasanya memiliki

                kegunaan  sebagai  tempat  tinggal,  hotel,  dan  juga  bangunan  perkantoran

                (Farouk,  2010).   tidak  dapat  dinilai  hanya  dariHigh  rise  building

          ketinggiannya  saja,  melainkan  dinilai  juga  dari  aspek  kondisi  lingkungan

            sekitar,  oleh  karena  itu  definisi  tepat  dari   tidak  dapathigh  rise  building

dipastikan secara rinci. Jika dilihat dari sudut pandang struktural bangunan,

high rise building dapat didefinisikan sebagai bangunan yang ketinggiannya

mempengaruhi beban gaya lateral terhadap gempa bumi dan gaya angin yang

mempengaruhi peran utama terhadap desain bangunan.

b. Low rise building

Menurut  Farouk  (2010),    didefinisikan sebagai  bangunanlow  rise  building

                yang  digunakan  sebagai  hunian,  perkantoran,  atau  tempat  tinggal  yang

memiliki ketinggian kurang dari 36 m, atau memiliki ketinggian yang lebih

rendah jika dibanding dengan  . Supaya dapat didefinisikanhigh rise building

 dalam kategori  , bangunan gedung harus didirikan di ataslow rise building

tanah dan juga memiliki 1 lantai diatas tanah.
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 2.2 Struktur  Bangunan Gedung

Struktur bangunan pada umumnya terdiri dari struktur atas (upper structure) dan

                struktur  bawah  (lower  structure) upper  structure.  Struktur  atas  ( )  merupakan

seluruh bagian gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 03 – 2847 - 2002).

Struktur atas terdiri beberapa komponen struktur yaitu:

a. Kolom

              SK  SNI  T-15-1991-03  mendefinisikan  kolom  adalah  komponen  struktur

bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan

bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral. Kolom

merupakan suatu elemen struktur tekan  yang memegang peran penting dari

suatu  bangunan,  sehingga keruntuhan  pada  suatu  kolom merupakan  lokasi

kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai.

b. Balok

Balok merupakan elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam berupa

momen lentur dan juga geser (SNI 03-2847-2002).

 c. Pelat Lantai

Pelat beton bertulang adalah struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang

dengan bidang yang arahnya horisontal dan beban yang bekerja tegak lurus

                  pada  struktur  tersebut.  Tebal  bidang  pelat  lebih  kecil  dibanding  dengan

bentang panjang atau lebar bidangnya. (Ansori, 2012).

d. Atap

Atap merupakan bagian  paling  atas  dari suatu  bangunan,  yang melindungi

gedung secara fisik maupun metafisik.

 2.3 Pelat Lantai

                  Pelat  lantai  adalah  konstruksi  pemisah  ruang  secara  mendatar  pada  gedung

bertingkat. Pelat lantai berperan ganda, yaitu harus menerima dan menyalurkan

14.B1.0071 14.B1.0077...

Uploaded: 07/11/2019

Checked: 07/11/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


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  (Frick  dan

                  Setiawan,  2001).  Struktur  pelat  lantai  dibagi  menjadi  dua  jenis  berdasarkan

geometrinya dan arah tumpuanya, yaitu:

 a. Pelat lantai satu arah ( )one way slab

One way slab memiliki karakteristik tertentu. Pelat lantai disebut sebagai pelat

lantai satu arah jika pelat ditumpu pada sisi yang saling berhadapan, dan juga

pelat persegi yang ditumpu pada keempat sisinya dengan perbandingan antar

sisi panjang  pelat (Ly) dan sisi lebar  pelat (Lx) >  2 atau secara matematis

dapat ditulis > 2 lx ly (Habibi dan Mas'ud, 2013). Ilustrasi pelat lantai satu

arah dapat diperlihatkan pada Gambar 2.1. 

 b. Pelat lantai dua arah ( )two way slab

Suatu pelat dapat dikatakan termasuk ke dalam jenis pelat dua arah apabila

jarak, dimana Ly dan Lx adalah panjang pelat dari sisi-sisinya (Habibi dan

         Mas'ud,   2013).  Ilustrasi   pelat  lantai  dua  arah  ( )  dapattwo   way  slab

diperlihatkan pada Gambar 2.2.

                Apabila  dari  segi  project  managerial hal  yang  perlu  diperhatikan  pada

perencanaan dan penggunaan material pelat lantai untuk menunjang keberhasilan

dan kelancaran pelaksanaan suatu  proyek yaitu: tepat waktu,  tepat  mutu,  tepat

guna dan tepat biaya (Nugroho dkk., 2014). Beberapa hal yang disebutkan diatas

          memberikan  gambaran  bahwa  sebuah  pekerjaan  pelat  lantai  membutuhkan

    perencanaan  yang terstruktur  serta  metode  pelaksanaan  konstruksi  yang  tepat

dengan mempertimbangkan jenis pelat lantai, material yang digunakan, kondisi

lapangan, serta aspek teknis dan non-teknis lainya. SK SNI T-15-1991-03

 2.4 Persyaratan Perencanaan Pelat Lantai
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Untuk konstruksi  bangunan gedung di Indonesia, perencanaan dan perhitungan

pelat lantai  beton mengikuti  persyaratan  yang tercantum dalam SK SNI T-15-

1991-03. Beberapa persyaratan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

 a. Pelat lantai harus mempunyai tebal sekurang – kurangnya 12 cm, sedangkan

untuk pelat atap sekurang – kurangnya 6 cm – 7 cm.

 b. Pelat lantai harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum Ø 8 mm

dari baja lunak atau baja sedang.

 c. Pada pelat  lantai  yang tebalnya lebih  dari  25  cm harus  dipasang  tulangan

rangkap atas bawah.

 d. Jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm dan tidak lebih

dari 20 cm atau dua kali tebal pelat, dipilih yang terkecil.

 e. Semua tulangan pelat harus terbungkus lapisan beton setebal minimum 1 cm,

untuk melindungi baja dari karat, korosi, dan kebakaran.

 2.5 Metode Pelaksanaan Konstruksi

              Menurut  Dipohusodo  (1996),  metode  konstruksi  pada  hakekatnya  adalah

penjabaran tata cara dan teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan 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. Metode pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dapat dijabarkan sebagai

berikut:
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 a. Perancah dipasang pada posisi bekisting pelat akan dibuat. Bagian perancah

               yaitu   ( ),  scaffolding main  frame cross  brace,  jack  base,  U-head,  beam.

Ketinggian perancah diatur dengan cara memutar  dan .jack base u-head

 b. Bekisting pelat dipasang diatas perancah, elevasi pelat lantai diukur daribeam 

tinggi  balok  dikurangi  tebal  pelat.  Bekisting  pelat  lantai  terdiri  dari  papan

              plywood  phenolfilm dengan  tebal  sesuai  perencanaan  dan  rangka  hollow

 dipasang menyesuaikan  dengan kebutuhan  desain.  Pada sambungan  hollow

            diberi  perkuatan  dengan  memasang  beberapa  balok   disebelahhollow

sambungan.

 c. Melakukan  pemasangan tulangan untuk pelat  lantai  dengan  mengacu  pada

desain perencanaan untuk diameter  tulangan, panjang penyaluran, dan juga

jarak antar tulangan.

             d. Pengecoran  pelat  lantai  menggunakan  concrete  bucket dan  diratakan

menggunakan concrete vibrator. Sebelum pengecoran, beton kolom dan balok

diberi lem beton supaya beton lama dan baru dapat menyatu dengan baik.

               e. Beton  pelat  lantai  sebelum  mengeras  dihaluskan  menggunakan  gosokan.

Untuk tahap  yang lebih baik digunakan perataan pelat lantai denganfinishing

menggunakan power trowelling floor hardener dan juga .

Metode pelaksanaan konstruksi  untuk pelat  lantai  memiliki keterkaitan  dengan

penggunaan   jenis   alat   yang   beragam.   Untuk   alat   yang   digunakan   dalam

  pelaksanaan   pekerjaan   pelat   lantai   diantaranya  Power-trowelling Concrete,  

bucket/concrete pump Concrete vibrator, .

2.6 Power Trowelling

  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).  Mesin  power  trowelling  digunakan  sebagai  alat

  penghalus lapisan pelat lantai. Alat ini digunakan ada pekerjaan  finishing  pelat

lantai beton. Terdapat 2 jenis mesin power-trowelling, diantaranya:
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a. Ride – on power trowelling

   Ride-on   power   trowelling  power   –   trowelling  merupakan   mesin  yang

 pengoperasian  alatnya  dilakukan dengan  cara  ditunggangi.  Ride-on  power

     trowelling Ride-on juga tersedia dengan jenis  dan  .  double rider  triple rider

power trowelling memiliki jangkauan sebesar 30 inch hingga 60 inch. 

Mesin ride-on power trowelling single riderdengan jenis  dapat diperlihatkan

pada Gambar 2.3.

   Menurut  Owner   Manual   Book   Ride-On   Trowel  ride-on   power,   mesin

trowelling framework dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:  ,  ,power system

driving system steering and blade adjustment system gearbox system, , , water

                spray  system foot  throttle ride-on  power  trowelling,  dan  .  Setiap  bagian  

tersebut memiliki fungsi dan komponen yang berbeda – beda. Bagian – bagian

ride-on power trowelling tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

   a.1.  Framework  merupakan  bagian  kerangka  (chasis)  pada  mesin  ride-on

  power trowelling. Bagian  framework merupakan komponen yang sangat

   penting  akan  kinerja  dan  keselamatan  pengoperasian  mesin  ride  –  on

 power –  trowelling ride  – on  power  trowelling.  Bagian  komponen dari  

dapat diperlihatkan pada Gambar 2.4.

 a.2.   merupakan  sistem  tenaga  yang berfungsi  sebagai  dayaPower  system

pengerak pada mesin ride-on power trowelling. Setiap bagian dari  power

system dapat diperlihatkan pada Gambar 2.5

a.3.  Driving system

   Driving system  Ride-on  power  trowellingmerupakan bagian dari   yang

            berfungsi  untuk  mengendalikan  alat  power  trowelling dalam  proses

  operasional. Setiap bagian dari   dapat diperlihatkan padadriving system

Gambar 2.6.

a.4. Steering and blade adjustment system

Steering and blade adjustment system berfungsi untuk menjalankan dan

   mengatur    dari  adjustment trowel  blade  yang  digunakan  dalam  proses
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trowelling. Setiap bagian dari  dapatsteering and blade adjustment system

diperlihatkan pada Gambar 2.7.

a.5. Gear box system

Gear box system ride-on power berfungsi untuk menjalankan mesin dari 

trowelling. Setiap bagian   pada  gearbox system ride-on power trowelling

dapat diperlihatkan pada Gambar 2.8.

a.6. Water spray system

Water spray system ride-on power trowelling merupakan bagian dari  yang

            berfungsi  untuk  memercikan  air  saat  proses  trowelling  berlangsung.

                Bagian  –  bagian  dari   dapat  diperlihatkan  padawater  spray  system

Gambar 2.9.

a.7. Foot throttle

Foot throttle  berfungsi sebagai pengatur laju kecepatan pada mesin ride-

  on power trowelling foot throttle. Setiap bagian dari   dapat diperlihatkan

pada Gambar 2.10.

b. Walk – behind power trowelling

           Walk-behind  power  trowelling  power  trowelling  merupakan  mesin  yang

dikendalikan atau dioperasikan dengan menggunakan dorongan tangan. Walk-

 behind power trowelling memiliki jangkauan atau cakupan yang lebih kecil

   dibanding  dengan  ride-on trowelling Walk-behind power.   Jangkauan  pada  

trowelling sebesar 24 inch hingga 54 inch. Terkait pengendalian walk-behind

power trowelling  yang bersifat manual, maka alat ini perlu bimbingan khusus

             dari  pengawas  lapangan  dengan   upaya  hasil  pekerjaan  selesai   sesuai

            perencanaan,  berbeda  dengan  mesin  ride-on  power  trowelling  yang

           pengendaliannya  dilakukan  dengan  cara  otomatis.  Walk-behind  power

   trowelling finishing cenderung dipakai  pada  pekerjaan   pelat lantai  beton di

  Indonesia, dibanding  dengan  mesin  ride  on  power  trowelling.  Walk-behind

power trowelling dapat diperlihatkan pada Gambar 2.11.
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Menurut Morisson Inc, 2008. Alat walk-behind power trowelling mempunyai

bagian – bagian komponen serta fungsi yang berbeda – beda. Setiap bagian

walk-behind power trowelling  dapat diperlihatkan pada Gambar 2.12.

 2.7 Produktivitas Power – Trowelling 

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.  Pada  tingkat  proyek  terdapat

beberapa faktor  yang mempengaruhi produktivitas  konstruksi  yaitu: pengadaan

kontrak manajemen konstruksi, masalah  setiap tahap  pekerjaan, keterlambatan,

              kompleksitas  komunikasi,  keterampilan  dan  motivasi  operator  (Horner  dkk.,

1989).  Power – trowelling adalah salah satu sumber daya yang produktif dalam

  pelaksanaan   pelat  lantai  beton.  Sehingga  produktivitas  dalam  sektorfinishing

konstruksi bergantung pada upaya dan kinerja manusia. Hal ini termasuk kedalam

                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 diambil berupa satuan luasan pelat lantai dan jam operasional penggunaan

      alat  dengan  satuan   ( m2

o h )          .   Berdasarkan  faktor  produktivitas  konstruksi

                  menurut  Horner  dkk.,  (1989),  dengan  mengacu  pada  penelitian  yang  telah

             dilakukan   menurut  Jarkas  (2012)  dikelompokan  beberapa  faktor  penunjang

produktivitas yang perlu ditinjau kembali, antara lain:

 a. Faktor Kinerja Operasi

a.1. Keterampilan pekerja dilihat dari lamanya durasi pengalaman kerja sebagai   
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 tenaga operatif.

a.2. Jenis kontrak yang ditetapkan terhadap tenaga operatif.

a.3. Jam kerja tenaga operatif per hari.

 b. Faktor Spesifikasi Mesin

b.1 Jenis alat Power – Trowelling.

b.2 Jumlah alat yang digunakan.

b.3 Ukuran dan jenis baling – baling.

 c. Metode Operasional

 c.1 Faktor sekuensing

 c.2 Luasan pelat lantai

 c.3 Durasi operasi

Dengan demikian produktivitas  Power – Trowelling  dapat diukur menggunakan

persamaan,

 Tro w e l l i n g  p ro d u c t i v i t y( m2

o h)= S u r f a c e f l o o r  a re a ( m2 )
O p e r a t e I n p u t ( o h )

………………………………… (2.1)

2.8 Rework

Menurut  Fayek dkk,.  (2002),  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 change of scope yang dikeluarkan dan  yang diidentifikasi. Rework

merupakan penyebab  kedua terutama  pada produktivitas  kerja (Herdianto  dkk.,

2015). Menurut Herdianto dkk., (2015), jenis pekerjaan yang sering mengalami

rework finishing adalah pekerjaan .
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         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. Faktor rework

     dapat  diperlihatkan  pada  Gambar  2.13.  Menurut  Andi  dkk.,  (2005),  Faktor-

 faktor penyebab  rework  ini  dikelompokkan menjadi tiga bagian,

yaitu:

 a. Faktor desain dan dokumentasi

Faktor yang terkait dengan desain dan dokumentasi biasanya

       lebih   langsung   berhubungan  dengan   proses  desain  yang

melibatkan desainer (konsultan) dan pemilik proyek. Sebagai

            contoh,  kesalahan  dan  permintaan  perubahan  pada  desain

            yang  baru  diketahui  setelah  pekerjaan  konstruksi  berjalan

dapat menyebabkan pihak kontraktor harus membongkar dan

mengerjakan ulang pekerjaan yang sama.

 b. Faktor manajerial

Faktor ini berkaitan dengan seluruh unsur-unsur pengelola proyek konstruksi,

baik itu pengguna jasa (pemilik proyek) dan penyedia jasa.

 c. Faktor sumber daya

Faktor ini berkaitan dengan sumber daya manusia (pekerja /

tukang) dan barang (peralatan kerja proyek). Faktor sumber

       daya   biasanya   muncul   pada  fase  konstruksi   yang   akan

          mengakibatkan  adanya  kesalahan  pengerjaan  di  lapangan

karena kurangnya skill pekerja dan minimnya peralatan yang

            digunakan,  sehingga  pihak  kontraktor  yang  lebih  banyak

terkait dengan faktor ini.

              Dengan  adanya  rework,  maka  perlu  dilakukan  proses  rework  tracking untuk

mengindentifikasi penyebab utama terjadinya rework beserta mengetahui dampak
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yang terjadi akibat rework. Dalam bidang konstruksi proses  dapatrework tracking

diperlihatkan pada Gambar 2.14.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

 5.2 Uraian Umum

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahap kegiatan seperti yang dapat diperlihatkan

pada Gambar 3.1. Tahap penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

 a. Tahap I, meliputi kegiatan penyusunan pustaka dan kajian literatur. Keluaran

pada Tahap I adalah ujian proposal.

 b. Tahap  II,  merupakan kegiatan  lanjutan setelah  ujian  proposal,  yaitu  dengan

                melakukan  sebuah  survei  lapangan.  Keluaran  pada  Tahap  II  meliputi

pengolahan data, analisis data, dan pembahasan.

 c. Tahap  III, merupakan kegiatan penyusunan kesimpulan dan saran. Tahap III

mempunyai keluaran Seminar .draft

 d. Tahap IV, merupakan kegiatan tahap akhir yang meliputi tahap penyempurnaan

draft. Tahap IV mempunyai keluaran ujian tugas akhir.

Tahap kegiatan penelitian dengan masing – masing kegiatan dan keluaranya dapat

        diperlihatkan   pada   Gambar   3.1.   Tahap  I  merupakan  tahap  awal  kegiatan

              penyusunan  kajian  literatur.  Tujuan  penyusunan  kajian  literatur  untuk

 mengidentifikasi  permasalahan  dengan  keluaran  yaitu  ujian  proposal.  Tahap  II

merupakan tahap lanjutan setelah ujian proposal yaitu dengan melakukan sebuah

                  survei  lapangan  dengan  keluaran  pengolahan  data,  analisis  data  survei,  dan

pembahasan.  Tahap  III  merupakan  kegiatan penyusunan kesimpulan dan saran,

  dengan keluaran seminar  Tahap  IV merupakan tahap  akhir  yang meliputidraft.  

tahap penyempurnaan dari , dengan keluaran yaitu ujian tugas akhir.draft
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 3.2. Tahap I (Ujian Proposal)

Tahap  I  merupakan tahap  awal  untuk mengumpulkan dan penyusunan sumber

pustaka  penelitian  terhadap faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas

power  –  trowelling  pada  pekerjaan  pengecoran  permukaan  pelat  lantai  beton.

Sumber pustaka yang dikumpulkan meliputi  teori mengenai  struktur  bangunan

gedung, komponen – komponen bangunan gedung, metode pelaksanaan bangunan

gedung, pekerjaan pengecoran dan   pelat lantai, faktor – faktor  finishing rework

               pada  pekerjaan  pelat  lantai,  dan  produktivitas  finishing  power  –  trowelling.

Setelah dilakukan pengumpulan berbagai sumber – sumber pustaka, selanjutnya

              dilakukan  kajian  literatur.  Kajian  literatur  meliputi  identifikasi  faktor  rework

terhadap pekerjaan  pelat lantai beton bertulang dan produktivitas finishing power

   – trowelling terhadap pekerjaan  finishing pelat lantai beton. Setelah melakukan

        identifikasi  pengaruh  power  trowelling terhadap  faktor  rework,  kemudian

diperoleh hasil keluaran berupa instrumen survei.

 1. Instrumen Survei

Instrumen survei  dilakukan guna mendapatkan  data-data  yang dibutuhkan  saat

penelitian di lapangan dan metode penelitian yang berisikan cara mendapatkan

    data,  melakukan pengolahan  data,  dan  juga  melakukan  analisis  data.  Berikut

                  penjabaran  mengenai  instrumen  survei  pada  penelitian  faktor  –  faktor  yang

            mempengaruhi  produktivitas  power  –  trowelling pada  pekerjaan  pengecoran

permukaan pelat lantai beton:

 a. Lokasi survei :

 a.1 Proyek bangunan gedung (minimum 5 lantai) di kota Semarang. Adapun

lokasi proyek dapat diperlihatkan pada Tabel 3.1.

 a.2 Proyek  bangunan  gedung sedang dalam proses  pekerjaan  struktur  pelat

lantai beton

  a.3 Menggunakan alat  power trowelling pada metode pelaksanaan pekerjaan

pelat lantai beton
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 b. Tabel  penelitian, berisi data-data berupa:form

b.1 Jenis kontrak kerja yang diberikan kepada operator alat power trowelling

b.2 Lamanya jam kerja/hari dari operator alat power trowelling

b.3 Jenis alat power trowelling yang digunakan

b.4 Jumlah alat power trowelling yang digunakan

b.5 Ukuran diameter baling-baling yang digunakan pada alat power trowelling

saat proses pengecoran

b.6 Luasan pelat lantai

    b.7 Durasi penggunaan alat  power trowelling finishing   pada pekerjaan  pelat

lantai beton

 c. Peralatan penunjang survei:

 c.1 APD sesuai standar regulasi yang diberlakukan oleh proyek lokasi survei

c.2 Stopwatch

c.3 Meteran, atau bisa diganti dengan alat ukur satuan panjang lainnya

c.4 Formulir survei dapat diperlihatkan pada Lampiran B.

Untuk memperkecil lingkup penelitian maka dilakukan pembatasan ruang lingkup

aktivitas  observasi  terhadap  berbagai  hal  berupa spesifikasi  proyek yang akan

diteliti dan pengelompokan data yang akan diobservasi. 

Proses observasi dilaksanakan dengan menggunakan metode purposive sampling.

             Purposive  sampling merupakan  teknik  mengambil  sampel  dengan  tidak

                berdasarkan  random,  daerah  atau  strata,  melainkan  berdasarkan  atas  adanya
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               pertimbangan  yang  berfokus  pada  tujuan  tertentu.  (Arikunto,  2006).  Metode

               purposive  sampling pada  observasi  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan

           kunjungan  ke  proyek   secara  berkala  untuk  setiap   pelaksanaan   pekerjaan

               pengecoran  dan   pelat  lantai  beton  yang  menggunakan  alat  finishing power

trowelling. Observasi dilakukan dengan mencatat hasil observasi sesuai dengan

data  yang dibutuhkan dengan  menggunakan  peralatan  yang telah  dipersiapkan

sesuai instrument survei.

Setelah melakukan proses observasi di lapangan, maka dilakukan proses analisis

data. Analisis data dilakukan dengan  menggunakan persamaan yang digunakan

               oleh  Jarkas  (2012)  untuk  menganalisis  produktivitas  penggunaan  alat  power

trowelling seperti yang diperlihatkan pada Persamaan 2.1.

    Selanjutnya dilakukan  data dengan  menggunakan  input  software SPSS dengan

mengacu pada beberapa variabel sesuai dengan hasil observasi berupa berbagai

macam data kuantitatif.  Data yang akan dianalisis menggunakan  software SPSS

dilakukan normalisasi  data  terlebih dahulu,  selanjutnya  dilakukan uji validitas

data dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan suatu alat ukur yang digunakan.

        Berdasarkan  perhitungan software SPSS  selanjutnya dilakukan  analisis

     menggunakan  metode  analisis  korelasi  parsial.  Menurut  Wahyono (2009),  uji

korelasi  parsial  merupakan  pembahasan  mengenai  hubungan  linier  antara  dua

  variabel dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih   tambahanvariable

   yang  disebut  variabel  kontrol.  Metode  analisis  uji  korelasi  parsial  digunakan

untuk mengetahui  ada  dan tidaknya hubungan antara  luas  pelat  lantai  dengan

produktivitas power – troweling menggunakan satu variabel kontrol, yaitu durasi

operasi alat.  dari uji korelasi parsial berupa hasil normalitas data dan hasilOutput

korelasi faktor produktivitas.

            Setelah  didapatkan  hasil  analisis  menggunakan  software SPSS  maka  didapat

             kesimpulan  dan  saran  untuk  produktivitas  penggunaan  power  trowelling dan

             menganalisis  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  produktifitas  power

trowelling dari hasil analisis beberapa variabel yang diteliti saat proses observasi

di lapangan. Tahap kegiatan pengolahan dan analisis data dapat diperlihatkan pada

Gambar 3.2.
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 3.3. Tahap II (Pengolahan Data, Analisis Data, dan Pembahasan)

Tahap berikutnya setelah dilakukan ujian proposal dilanjutkan ke Tahap II yaitu

melakukan sebuah survei lapangan. Survei lapangan bertujuan untuk mendapatkan

data – data sekunder. Survei lapangan dilakukan pada proyek bangunan gedung

bertingkat dengan kriteria dengan spesifikasi minimal 5 lantai. Proyek bangunan

gedung bertingkat yang digunakan pada survei lapangan minimal pada pekerjaan

pengecoran pelat lantai. Data – data yang dikumpulkan adalah:

a. Power-trowelling finishing yang digunakan sebagai alat bantu  pada pekerjaan

pelat lantai beton.

 b. Jenis power-trowelling yang digunakan.

 c. Jumlah power-trowelling yang digunakan dalam proses finishing pelat lantai 

         d. Lama  waktu  penggunaan  power-trowelling finishing pada  pekerjaan   pelat

lantai.

 e. Diameter baling-baling pada power-trowelling yang digunakan.

 f. Luasan pelat lantai

              Setelah  terkumpulnya  data-data  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian,  maka

selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data.

 3.4. Tahap III (Seminar )Draft

Tahap  selanjutnya setelah dilakukan survei  lapangan,  pengolahan data,  analisis

data, dan pembahasan yaitu tahap penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan pernyataan dari  hasil  pembahasan  yang sudah  melalui  analisis  dan

                pengolahan  data.  Kesimpulan  juga  berisikan  jawaban  atas  pertanyaan  yang

terdapat pada rumusan masalah. 

Penyusunan saran merupakan pernyataan yang diperoleh dari hasil analisis dan

pengolahan data dalam bentuk suatu pendapat. Saran berisikan suatu rekomendasi
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yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang

studi yang diteliti.

Penyusunan kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir pada penulisan laporan,

selanjutnya akan dilakukan seminar  untuk memaparkan hasil dari penelitiandraft

yang telah dilakukan.

 3.5. Tahap IV (Ujian Tugas Akhir)

  Tahap  selanjutnya setelah seminar   perlu dilakukan tahap penyempurnaandraft

 dari  hasil  penelitian  tersebut.  Penyempurnaan  yang  dimaksud  yaitu  dilakukan

perbaikan laporan  dari  berbagai  hal  yang sudah  dikoreksi  pada  tahap seminar

draft. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan akan dilaksanakan Ujian Tugas

                Akhir.  Setelah  tahap  Ujian  Tugas  Akhir  selesai,  dilakukan  penyempurnaan

kembali laporan tugas akhir tersebut. Penyempurnaan dilakukan supaya laporan

          menjadi  lebih  baik  sehingga  dapat   digunakan  sebagai  rujukan   penelitian

berikutnya.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Pendahuluan

               Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  survei

 lapangan. Ruang lingkup dari  penelitian  ini meliputi tahap pekerjaan  finishing

        pelat  lantai  beton   pada   bangunan   gedung   bertingkat   yang   berfokus   pada

produktivitas power - trowelling yang mencakup keterampilan, motivasi operator,

  jam operasional,  dan  cakupan  wilayah  pekerjaan   pelat  lantai.  Prosesfinishing

           pengambilan  data  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  purposive

            sampling.  Metode  merupakan  teknik  mengambil  sampelpurposive  sampling  

dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas

                adanya  pertimbangan  yang  berfokus  pada  tujuan  tertentu.  (Arikunto,  2006).

                Proses  pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  kunjungan  ke

               proyek  secara  berkala  untuk  setiap  pelaksanaan  pekerjaan   pengecoran  dan

           finishing pelat  lantai  beton.   Data   yang   sudah   terkumpul  akan  dianalisis

  menggunakan persamaan produktifitas  power – troweling yang digunakan oleh

 Jarkas  (2012). Survei dilakukan  pada  Proyek  Pembangunan  Tahap  I  RS  Panti

Wilasa  Semarang,  Proyek Pembangunan Hotel, Mall,  dan Apartemen Tentrem

Semarang, dan Proyek Pembangunan Cordova Edupark Apartement.

 4.2 Data Lokasi Proyek

  a. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa Semarang

 Alamat : Jl. Dr. Cipto no.50, Semarang.

 Kontraktor : PT. Sekawan Triasa

 Jumlah Lantai : 6 Lantai

  b. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem

  Semarang.

 Alamat : Jl. Gajahmada No.123 Semarang

 Kontraktor : PT. Nusa Raya Cipta.

 Jumlah Lantai : 16 lantai, 4 .basement
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  c. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Plant 3 Krimer Area

 Alamat : Jalan Semarang – Demak Km 12 Sayung, Demak

 Kontraktor : PT. Sekawan Triasa

 Jumlah Lantai : 8 Lantai

 4.3 Pelaksanaan Survei

Survei pelaksanaan pengambilan data menggunakan studi kasus bangunan gedung

beringkat dengan kriteria ketinggian minimal 5 lantai yang berada di wilayah Kota

Semarang.  Survei  dilakukan  pada  tahap  pekerjaan  pelat  lantai  betonfinishing  

  dengan  alat  yang diteliti  power  –  troweling Power  –  troweling.   yang  diteliti

menggunakan jenis mesin  dan . Penelitian berfokus padawalk – behind ride – on

   produktivitas  power  –  troweling berupa  keterampilan,  motivasi  operator,  jam

              operasional,  dan  cakupan  wilayah  pekerjaan   pelat  lantai.  Sebagaifinishing

pembanding survei dilakukan pada bagunan gedung yang menggunakan power –

 troweling  dan bangunan  gedung yang  tanpa  menggunakan  power  –  trowelling

 pada  tahap  pekerjaan   pelat  lantai  beton.  Peralatan  penunjang  surveifinishing

meliputi APD sesuai standar yang diberlakukan oleh proyek,   sebagaistopwatch

 alat bantu menghitung durasi penggunaan  power – troweling, meteran atau alat

ukur satuan panjang dan formulir survei yang dapat diperlihatkan pada Lampiran

B.

 a. Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa Semarang

Proses  pelat lantai beton pada proyek pembangunan tahap I RS Pantifinishing

Wilasa Semarang tanpa menggunakan alat bantu  power – troweling sehingga

dilakukan dengan cara manual. Alat yang digunakan berupa mistar sederhana

 berbahan  kayu dengan  panjang  2  m berpenampang  persegi  50  ×  50  mm .2

  Proses   sedikit mengalami kendala, karena terjadi curah hujan yangfinishing

             tinggi  sehingga  terjadi  keterlambatan  pada  pekerjaan  .  Surveifinishing

                      dilakukan  pada  hari  jumat,  17  Januari  2019  pukul  15:39  –  21:38  WIB.

Pekerjaan  dilaksanakan pada ketinggian lantai 5 dengan luas finishing finishing

 250 m . Skema lokasi  pelat lantai beton pada Proyek Pembangunan2 finshing  

Tahap I RS Panti Wilasa Semarang dapat diperlihatkan pada Gambar 4.1.
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                    Data  hasil  survei  pada  Proyek  Pembangunan  Tahap  I  RS  Panti  Wilasa

Semarang dapat diperlihatkan pada Tabel 4.1.

 b. Proyek Pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem Semarang

Tahap pekerjaan pelat lantai beton pada Proyek Pembangunan Hotel,finishing 

 Mall  dan Apartemen  Tentrem  Semarang  menggunakan alat  bantu  power  –

troweling  Pekerjaan finishing pelat lantai beton dilaksanakan pada ketinggian

lantai 5 (A) dan 5 (B). Survei dilakukan dengan waktu yang berbeda. Survei

pertama dilakukan pada hari Jumat 18 Januari 2019 Pukul 22:00 – hari Sabtu

19 Januari 2019 Pukul 13:00 WIB dengan luas area  373,83 m . Surveifinishing 2

kedua dilakukan pada hari Minggu 20 Januari 2019 Pukul 00:30 – 09:00 WIB

dengan luas area  311,93 mfinishing 2. 

Pekerjaan  pelat lantai beton pada proyek Pembangunan Hotel, Mall,finishing

             dan  Apartemen  Tentrem  Semarang   dilakukan  setelah  proses  pengecoran.

            Proses  perataan   kasar  dari   adonan  beton  dilakukan  sebagai  pekerjaan

penunjang  sebelum proses  penghalusan  pelat  lantai  menggunakan  power  –

trowelling. Proses perataan kasar pada proyek Pembangunan Hotel, Mall, dan

            Apartemen  Tentrem  Semarang  menggunakan  alat  sederhana  berupa  mistar

sederhana berbahan kayu dengan panjang 2,5 m berpenampang persegi 50 × 50

mm2. Untuk menjaga elevasi pelat lantai, digunakan tali yang diikatkan pada

  titik marking.  Perhitungan durasi  operasi  alat  power –  trowelling dilakukan

setelah 15  menit dari proses  perataan kasar menggunakan mistar sederhana,

              sehingga  pelat  lantai  siap  untuk  dilakukan  proses   dengan  mesinfinishing

power – trowelling. Selama proses pekerjaan  trowelling dilakukan penaburan

bubuk floor hardener Sika Grout 215 (new) dengan komposisi berkisar 1 kg

                    hingga  3  kg  untuk  setiap  1  m .  Proses  2 trowelling  selesai  ketika  tingkat

kehalusan pelat lantai beton yang diinginkan sudah tercapai. Berdasarkan hasil

survei, tingkat kehalusan pelat lantai beton yang diinginkan untuk bangunan

                gedung  yang  berfungsi  sebagai   secara  visual  harus  memilikiparking  lot

                permukaan  yang  halus  hingga  terlihat  berair  pada  bagian  permukaannya.
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Skema lokasi pelat lantai beton 5B pada Proyek Pembangunan Hotel,finishing 

Mall, dan Apartemen Tentrem Semarang dapat diperlihatkan pada Gambar 4.2. 

   

Data hasil survei pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem 

pelat lantai beton 5B dapat diperlihatkan pada Tabel 4.2.

  Skema lokasi  pelat  lantai  beton  5A pada Proyek  Pembangunan  Hotel,finshing  

Mall, dan Apartemen Tentrem Semarang dapat diperlihatkan pada Gambar 4.3.

                 Data  hasil  survei  pada  Proyek  Pembangunan  Hotel,  Mall  dan  Apartemen

Tentrem pelat lantai beton 5A dapat diperlihatkan pada Tabel 4.3.

 c. Proyek Pembangunan Plant 3 Krimer Area

Tahap pekerjaan pelat lantai beton pada Proyek Pembangunan Plant 3finishing 

         Krimer  Area  meggunakan  2  metode   yaitu  dilakukan  denganfinishing

menggunakan alat bantu power – trowelling dan tanpa menggunakan alat bantu

(manual). Survei dilakukan pada  hari  Selasa, 19 Maret 2019 pukul  12:30 –

20:00 WIB. Penggunaan alat bantu  power – trowelling dilakukan pada tahap

finishing  pelat lantai  dengan luasan 34,1 m  sedangkan pelat lantaibuffer tank 2

elevasi  15 m pada  bangunan  gedung  kantor  pada  pekerjaan    pelatfinishing

                 lantai  beton  dilakukan  tanpa  menggunakan  alat  bantu  power  –  troweling

              dengan  luasan  141,49  m .  Selama  proses  pekerjaan  2 trowelling dilakukan

  penaburan  bubuk  floor  hardener Sika  Grout  215  (new)  dengan  komposisi

berkisar 1 kg hingga 3 kg untuk setiap 1 m . Proses perhintungan durasi operasi2

power  –  trowelling  dilakukan 15  menit  setelah  proses perataan kasar  pelat

        lantai   beton.   Pekerjaan   pada   pelat  lantai   sedikitfinishing buffer  tank

mengalami kendala, karena terjadi curah hujan yang tinggi. Pekerjaan finishing

 dengan  menggunakan mesin  power  –  trowelling  tidak  bisa  dilakukan  pada

kondisi dengan curah hujan yang tinggi sehingga terjadi sedikit keterlambatan

jadwal pekerjaan  pelat lantai . Skema lokasi finishing buffer tank finshing pelat

                 lantai  beton  pada  Proyek  Pembangunan  Plant  3  Krimer   Area  dapat

diperlihatkan pada Gambar 4.4
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 Data  hasil  survei  pada  Proyek  Pembangunan  Proyek  Pembangunan  Plant  3

Krimer Area pelat lantai beton  dapat diperlihatkan pada Tabel 4.3.buffer tank

Skema lokasi pelat lantai elevasi 15 m pada Proyek Pembangunan Plant 3finshing 

Krimer Area dapat diperlihatkan pada Gambar 4.5.

Data hasil survei pada Proyek Pembangunan Proyek Pembangunan Plant 3 Krimer

Area pelat lantai beton elevasi 15 m dapat diperlihatkan pada Tabel 4.5.
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BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data Produktivitas Power – Trowelling 

    Power  –  trowelling adalah  salah satu  sumber  daya  yang  dapat  diindikasikan

produktif dalam pelaksanaan  pelat lantai beton. Sehingga produktivitasfinishing

dalam sektor  konstruksi  bergantung  pada  upaya  dan kinerja  manusia.  Hal  ini

termasuk kedalam 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 survei lapangan yang telah

    dilakukan, data produktivitas  power – troweling  pada pekerjaan  finishing pelat

lantai beton dapat diketahui berdasarkan persamaan yang digunakan oleh Jarkas

  (2012)  berupa satuan  luas  pelat  lantai  dan  jam  operasional  penggunaan  alat.

Berdasarkan  faktor  produktivitas  tersebut  maka  dapat  dikelompokan beberapa

faktor penunjang produktivitas yang perlu ditinjau kembali yaitu faktor kinerja

                operatif,  faktor  spesifikasi  mesin  dan  metode  operasional.  Dengan  demikian

produktivitas Power – Trowelling dapat diestimasi menggunakan Persamaan 2.1.

5.1.1 Faktor Kinerja Operasi

Berdasarkan data survei, Faktor Kinerja Operatif dikelompokan menjadi beberapa

komponen yang dapat mempengaruhi faktor produktivitas power – troweling pada

    pekerjaan   pelat  lantai  beton.  Komponen  tersebut  yaitu  keterampilanfinishing

kerja yang dilihat dari lamanya durasi pengalaman kerja sebagai tenaga operatif,

selanjutnya jenis kontrak yang ditetapkan terhadap tenaga operatif dan jam kerja

                  tenaga  operatif  per  satuan  jam.  Hubungan  antara  komponen  Faktor  Kinerja

Operatif terhadap produktivitas alat dapat diperlihatkan pada Tabel 5.1.
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Berdasarkan hasil survei lapangan, didapat nilai maksimum untuk keterampilan

kerja operator berkisar 22 tahun dan nilai minimum berkisar 6 tahun dengan nilai

rata-rata keterampilan kerja pekerja lapangan berkisar 11,75 tahun. Selanjutnya

jam kerja operasional pekerja lapangan, sesuai hasil survei lapangan didapat nilai

maksimum berkisar 14 jam dan nilai minimum berkisar 7 jam dengan nilai rata-

rata jam kerja pekerja lapangan berkisar 9,875 jam.

Berdasarkan Tabel 5.1 hubungan antara komponen faktor kinerja operatif terhadap

              produktivitas  power  –  troweling,  maka  didapatkan  hasil  perbandingan  antara

keterampilan kerja, jenis  kontrak  dan jam kerja  yang dapat  diperlihatkan  pada

              Gambar  5.1.  Grafik  perbandingan  memperlihatkan  bahwa  semakin  lama

pengalaman seorang pekerja lapangan pada pekerjaan  pelat lantai betonfinishing

menggunakan alat power – troweling, maka akan semakin singkat pula jam kerja

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pada Gambar 5.1 dapat

  dianalisa bahwa terjadi  sedikit   antara  garis  yang menunjukan jamoverlapping

                  kerja  operator  per  hari  dengan  garis  yang  menunjukkan  keterampilan  dan

pengalaman  kerja,  sehingga dapat  diindikasikan bahwa pekerja  yang memiliki

  pengalaman lebih  lama dalam mengoperasikan alat  power –  troweling mampu

       menyelesaikan  pekerjaan   lebih  singkat   dikarenakan  pekerja   tersebut  sudah

  terbiasa  dalam  mengoperasikan alat  power  –  troweling dan  dapat  memahami

berbagai kesulitan yang muncul saat pelaksanaan di lapangan. Hasil tersebut tidak

berbeda  dengan  hasil penelitian  yang telah  dilakukan oleh  Jarkas (2012)  yang

  mengindikasikan pekerjaan  pelat lantai beton sangat dipengaruhi olehfinishing  

pengalaman dalam pengoperasian alat power – troweling.

5.1.2 Faktor Spesifikasi Mesin

                Berdasarkan  hasil  survei,  faktor  spesifikasi  mesin  juga  dapat  mempengaruhi

produktivitas  power – troweling pada pekerjaan  finishing pelat lantai beton. Hal

           tersebut  ditinjau  berdasarkan  jenis  alat  power  –  troweling,  jumlah  alat  yang

digunakan  serta  ukuran  dan  jenis  baling  –  baling.  Pengaruh spesifikasi  mesin

terhadap produktivitas power – troweling dapat diperlihatkan pada Tabel 5.2.
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      Berdasarkan   hasil   survei   pada  Tabel  5.2  menunjukan   bahwa  rata   –   rata

penggunaaan power – trowelling pada proyek di daerah Semarang menggunakan

merek mesin yang sama dengan jenis  dan jenis baling – baling walk behind float

blade 20 x 46 cm. Merek mesin yang digunakan yaitu Subaru 5.0HP Robin EY20

– 3D dengan spesifikasi maksimum sebesar 3,7 (5,0)/4000 kW (HP)/rpmoutput  

   dan  maximum torque  power  –6,87/2800 (lbf  .  ft/rpm).  Penggunaan jenis  alat  

               trowelling finishing pada  pekerjaan   pelat  lantai  beton  tergantung  dari  skala

              proyek.  Hasil  survei  menunjukkan  untuk  spesifikasi  mesin  diindikasikan

berpengaruh terhadap produktivitas alat hal tersebut dilihat dari jangkauan area

yang dapat dikerjakan oleh mesin power – trowelling. 

5.1.3 Metode Pengoperasian

    Menurut   hasil   survei,  metode   pengoperasian   dapat   mempengaruhi   tingkat

            produktivitas  power  –  troweling pada  pekerjaan  finishing pelat  lantai  beton.

            Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  metode  pengoperasian  diantaranya

mengenai faktor tahapan pekerjaan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan pelat lantai dengan membagi luasan pelat lantai menjadi beberapa area,

        selain   itu   faktor  luasan   pelat   lantai   dan  durasi  operasi   alat  juga  dapat

mempengaruhi metode pengoperasian alat.Pengaruh metode operasional terhadap

produktivitas power – troweling pada pekerjaan finishing pelat lantai beton dapat

                diperlihatkan  pada  Tabel  5.3.  Selanjutnya  produktivitas  alat  pada  pekerjaan

finishing pelat lantai beton dapat diketahui dengan menggunakan Persamaan 2.1.

Produktivitas power – trowelling ……………………………… (Persamaan 2.1)

Tro w e l l i n g  p ro d u c t i v i t y( m2

o h)= S u r f a c e f l o o r  a re a ( m2 )
O p e r a t e I n p u t ( o h )

= 
34,10

21,28

= 1,602 m2/ menit

Berdasarkan hasil survei lapangan yang diperlihatkan pada Tabel 5.3 diperoleh

nilai maksimum untuk luasan pelat lantai sebesar 373,83 m  dan nilai minimum2
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sebesar  34,1  m   dengan rata-rata  luasan  pelat  lantai  sebesar  222,27  m .  Hasil2 2

            survei  lapangan   untuk   durasi  operasional  pekerja  lapangan   diperoleh  nilai

maksimum sebesar 134,60 menit dan nilai minimum sebesar 21,28 menit dengan

     nilai   rata-rata   durasi  operasional  pekerja   lapangan   sebesar  93,042   menit.

            Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  produktivitas  pekerjaan  yang  telah

              diperkirakan  menggunakan  Persamaan  2.1  sesuai  dengan  penelitian  yang

dilakukan jarkas (2012). Diperoleh hasil perkiraan nilai maksimum produktivitas

 power -  trowelling berkisar 5,172 m /menit  dan nilai minimum berkisar 1,2042

m2/menit dengan rata-rata produktivitas alat untuk pekerjaan pekerjaan finishing

pelat lantai beton sebesar 2,531 m2/menit.

Berdasarkan tabel pengaruh metode operasional alat terhadap produktivitas power

– troweling,  maka diperoleh grafik perbandingan antara faktor sekuensing, luas

pelat lantai dan durasi operasi yang dapat diperlihatkan pada Gambar 5.2. Grafik

             perbandingan  pengaruh  metode  operasional  terhadap  produktivitas  power  –

troweling memperlihatkan bahwa semakin besar luasan pelat lantai, maka semakin

besar pula produktivitas yang ditunjukan oleh seorang pada pekerja  pelatfinishing

lantai beton, akan tetapi pada grafik dapat dilihat pada besar luasan pelat diatas

300 m , produktivitas mulai memperlihatkan angka penurunan yang diindikasikan2

oleh  faktor  psikologis  dari  masing-masing  pekerja  yang  semakin  menunjukan

penurunan. 

 5.2 Perbedaan Rata – Rata Komponen Kinerja Operatif 

         Hasil  analisis   sebelumnya   faktor   kinerja   operatif   dari  segi   jenis  kontrak,

keterampilan dan jam kerja berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh  Jarkas

 (2012)  berpengaruh  terhadap  produktivitas  power  –  troweling pada  pekerjaan

              finishing pelat  lantai  beton.  Namun  dari  hasil  data  tersebut  belum  diketahui

apakah ada perbedaan yang signifikan (sig) dari rata – rata hitung antara jenis

kontrak, keterampilan dan jam kerja. Hasil analisis perbedaan rata – rata hitung

dapat  diketahui  melalui  olah  data  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences

 (SPSS) dengan metode  . Menurut Santoso (2018), SPSS adalahtwo way anova

salah satu program komputer yang khusus dibuat untuk mengolah data dengan
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metode statistik tertentu. Metode  digunakan untuk pengujian lebihtwo way anova

                  dari  dua  sampel  sehingga  akan  diketahui  apakah  terdapat  berbedaan  yang

signifikan antara rata – rata hitung dari beberapa kelompok data (Santoso, 2016).

Input data spss dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan antara faktor kinerja

            operatif  terhadap  produktivitas  yang  dapat  diperlihatkan  pada   Tabel  5.1.

Selanjutnya dilakukan  pengolahan  data  dengan  mengunakan  metode  two  way

anova. Hasil dari olah data menggunakan SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji normalitas nilai residual standard

Uji normalitas nilai residual standard adalah uji untuk mengukur apakah data

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik

  (infrensial). Uji normalitas dianalisa berdasarkan nilai  Significance  menurut

Shapiro-Wilk karena data yang digunakan tidak lebih dari 50 sampel, jika data

               lebih  dari  50  sampel  maka  digunakan  analisa  berdasarkan  Kolmogorov-

              Smirnov standard.  Hasil  uji  normalitas  nilai  residual   komponen  kinerja

operatif dapat diperlihatkan pada Tabel 5.4.

                  Hasil  uji  normalitas  nilai  residual  dapat  dikatakan  normal  apabila  nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 (  > 0,05), jika nilai Significance Significance

                     lebih  kecil  dari  0,05  maka  data  dapat  dikatakan  tidak  normal.  Hasil  uji

normalitas nilai  residual  standard terhadap komponen  kinerja operatif  pada

    Tabel  5.4  menunjukan nilai   pada   sebesar 0,361Significance shapiro - wilk

         sehingga  dapat  diindikasikan   bahwa  nilai  residual  standar  berdistribusi

normal, karena 0,361 > 0,05.

 b. Descriptive Statistics

             Descriptive  statistics merupakan  hasil  analisa  yang  digunakan  untuk

mengetahui mengenai ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran dari

variabel yang mencakup nilai rata – rata ( ), standar deviasi dan jumlahmean

       sampel  yang  digunakan  dalam  penilitian.  Nilai  hasil  descriptive  statistics

komponen kinerja operatif dapat diperlihatkan pada Tabel 5.5.
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Hasil  pada Tabel 5.5 dapat diketahui nilai hasil rata – ratadescriptive statistics

keterampilan kerja dengan jenis kontrak   adalah sebesar 14,50 danunit price

jenis kontrak  sebesar 9,00. Selanjutnya untuk nilai hasil rata – ratalump sum

  jam kerja operator dengan jenis kontrak   adalah sebesar 9,25 danunit price

jenis kontrak  10,50.lump sum

 c. Uji Homogenitas (Levene’s Test)

Uji  homogenitas  merupakan uji  yang  digunakan  untuk  mengetahui  varian

                variabel  dari  beberapa  populasi  sama  atau  tidak.  Pengujian  homogenitas

merupakan persyaratan sebelum dilakukan uji . Nilai hasil ujitwo way anova

homogenitas komponen kinerja operatif dapat diperlihatkan pada Tabel 5.6

  Berdasarkan  output levene’s test equality of error variances pada Tabel 5.6

 diperoleh nilai     0,316 >  0,05 maka dapat  diindikasikan bahwasignificance

varian  variable  komponen kinerja  operatif  adalah  homogen.  Hasil  tersebut

menunjukan bahwa asumsi homogenitas dalam uji  terpenuhi.two way anova

 d. Test of Between – Subjects Effects

Test of between – subjects effects merupakan output untuk uji hepotesis sebuah

penelitian dengan data  berupa jumlah kuadrat  (JK), derajat kebebasan (df),

rata – rata kuadrat (KT), F hitung dan nilai signifikansi. Data yang diperoleh

                dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  apakah  terdapat  interaksi  antar  faktor

dalam menentukan  variabel  terkait.  Nilai  hasil  test  of  between –  subjects

effects dapat diperlihatkan pada Tabel 5.7.

Berdasarkan hasil nilai pada Tabel 5.7 dapattest of between – subjects effects 

disimpulkan sebagai berikut:

d.1 Diperoleh nilai   sebesar 0,363 > 0,05 maka dapat dikatakan tidakSignificance

ada perbedaan antara hasil komponen kinerja operatif dengan faktor kerja.
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  d.2 Diperoleh nilai    0,305  > 0,05  maka dapat  disimpulkan bahwaSignificance

       tidak  ada  perbedaan  antara  hasil  komponen  kinerja  operatif  dengan  jenis

kontrak

  d.3 Diperoleh nilai    0,115  >  0,05 maka dapat disimpulkan bahwaSignificance

faktor  kerja  dan  jenis  kontrak  tidak ada interaksi  dalam menentukan  hasil

komponen kinerja operatif.

 5.3 Uji Korelasi Parsial Faktor Produktivitas

Uji korelasi parsial merupakan pembahasan mengenai hubungan linier antara dua

  variabel dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih   tambahanvariable

               yang  disebut  variabel  kontrol  (Wahyono,  2009).  Uji   korelasi  parsial  akan

  diterapkan   pada   data   metode   operasional   terhadap  produktivitas  power   –

trowelling.  Uji  korelasi  parsial  digunakan untuk mengetahui ada  dan tidaknya

                 hubungan  antara  luas  pelat  lantai  dengan  produktivitas  power  –  troweling

        menggunakan  satu  variabel  kontrol,  yaitu  durasi  operasi.  Tujuan  uji  korelasi

parsial yaitu untuk memperoleh korelasi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh

                 variabel  –  variabel  lain  yang  mungkin  berpengaruh  terhadap  kedua  variabel

                tersebut  (Christianus,  2010).  Hasil  uji  korelasi  parsial  digunakan  untuk

melengkapi data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jarkas (2012).

Input data  SPSS dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan antara luas  pelat

                  lantai,  produktivitas  power  –  troweling dan  durasi  operasi  alat  yang  dapat

diperlihatkan  pada  Tabel  5.3.  Selanjutnya  dilakukan  olah data dengan metode

korelasi parsial. Hasil dari olah data menggunakan SPSS dapat dijabarkan sebagai

berikut:

 a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi

 normal  sehingga dapat  dipakai  dalam  statistik  parametrik  (infrensial).  Uji

normalitas data memiliki dasar keputusan dengan syarat nilai   >significance

             0,05.  Data  dengan  nilai   >  0,05  maka  dianggap  berdistribusisignificance

                 normal  dan  dapat  dilakukan  uji  korelasi  parsial.  Uji  normalitas  dianalisa

    berdasarkan   nilai  menurut  significance  Shapiro-Wilk karena   data   yang
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digunakan tidak lebih dari 50 sampel, jika data lebih  dari 50 sampel maka

           digunakan  analisa  berdasarkan  Kolmogorov-Smirnov.  Hasil  uji  normalitas

pada data metode operasional terhadap produktivitas power – troweling dapat

diperlihatkan pada Tabel 5.8.

                  Hasil  uji  normalitas  nilai  terhadap  faktor  produktivitas  pada  Tabel  5.8

memperlihatkan nilai  pada Significance shapiro - wilk sebesar > 0,05. Adapun

hasil   pada luas pelat lantai sebesar 0,853. Produktivitas sebesarSignificance

0,193, dan durasi operasi sebesar 0,214. Hasil data tersebut memperlihatkan

                bahwa  data  tersebut  berdistribusi  normal  dan  dapat  digunakan  dalam  uji

korelasi parsial.

 b. Descriptive Statistic

Descriptive statistic merupakan hasil analisa yang digunakan untuk mengetahui

mengenai ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran dari variabel yang

mencakup nilai  rata – rata ( ), standar deviasi dan jumlah sampel yangmean

digunakan dalam penelitian. Nilai hasil  dapat diperlihatkandescriptive statistic

pada Tabel 5.9.

 Hasil  dari   pada  Tabel  5.9 memperlihatkan bahwa datadescriptive  statistic

yang digunakan  dalam uji  korelasi  parsial berjumlah 5  sesuai  dengan  data

yang telah dimasukkan. Hasil dari variabel luas pelat menunjukan rata – rata

(mean) sebesar 222,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 135,74946. Hasil

 dari  variabel  produktivitas  menunjukan rata  –  rata  ( )  2,5300 denganmean

                  standar  deviasi  sebesar  1,58472.  Hasil  data  dari  variabel  durasi  operasi

                  menunjukan  rata  –  rata  ( )  93,042  dengan  standar  deviasi  sebesarmean

50,0736.

c. Correlations

             Correlations merupakan  hasil  analisa  yang  digunakan  untuk  mengetahui

hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkanya
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variabel kontrol dalam analisis korelasi. Analisa data  memiliki 3correlations

tahapan  yaitu  menentukan dugaan  sementara,  selanjutnya  penentuan dasar

              pengambilan  keputusan  dalam  uji  korelasi  dan  yang  terakhir  membuat

kesimpulan.

 Analisa  data  pada  correlations menggunakan  rumusan  hipotesis  penelitian

atau dugaan sementara sebagai berikut: 

H0: Hubungan antara dua variabel dengan variabel kontrol tidak signifikan.

Ha: Hubungan antara dua variabel dengan variabel signifikan.

Sedangkan untuk dasar keputusan uji korelasi parsial dapat dijelaskan sebagai

berikut:

 1. Jika nilai  > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak.significance (2-tailed)

 2. Jika nilai  < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima.significance (2-tailed)

  Nilai  hasil  correlations faktor produktivitas  dapat diperlihatkan  pada  Tabel

5.10.

  Hasil dari  correlations dapat digunakan untuk mengetahui hasil uji korelasi

 parsial.  Hasil  data  correlations pada  Tabel  5.10.  dapat  dijabarkan  sebagai

berikut:

 c.1 Tabel   pertama ( ) menunjukan korelasi antara variabel luasoutput none-a

pelat dengan produktivitas sebelum dimasukannya variabel kontrol (durasi

operasi) ke dalam analisis.   data tersebut diketahui nilai koefisienOutput

  korelasi  sebesar  0,626 (positif)  dan nilai   sebesarsignificance  (2-tailed)

0,259 > 0,05, maka dapat diindikasikan bahwa ada hubungan yang positif

tetapi tidak signifikan antara luas pelat dengan produktivitas tanpa adanya

 variabel  kontrol  (durasi  operasi).  Nilai  korelasi  0,626 termasuk  dalam

kategori hubungan yang sangat kuat.

  c.2 Tabel   kedua  (Durasi  Operasi)  menunjukan  nilai  korelasi  antaraoutput

variabel luas pelat dengan produktivitas setelah dimasukkan durasi operasi

sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Tabel  tersebut diketahuioutput

      bahwa  terjadi  peningkatan  nilai  koefisien  korelasi  dari  0,626  menjadi

0,945 dan nilai   sebesar 0,05 maka H0 ditolak dansignificance (2-tailed)

14.B1.0071 14.B1.0077...

Uploaded: 07/11/2019

Checked: 07/11/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


Ha diterima, sehingga dapat diindikasikan ada hubungan antara luas pelat

              dengan  produktivitas  dengan  durasi  operasi  sebagai  variabel  kontrol

              adalah  signifikan  (nyata).  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat

             disimpulkan   bahwa  durasi  operasi  sangat  berperan  penting  terhadap

kinerja operasional  dan produktivitas,  terlebih dalam skala  luasan pelat

lantai tertentu. Jika luasan pelat  lantai semakin besar  maka waktu yang

dibutuhkan oleh  seorang tenaga operasional semakin meningkat, hal ini

             berdampak  pada  produktivitas  pekerjaan  menggunakan  alat  power  –

              trowelling.  Semakin  besarnya  luasan  pelat  lantai  maka  produktivitas

pekerja operasional semakin menurun disebabkan durasi operasional yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan akan semakin lama, hal

            ini  dapat  mempengaruhi  konsistensi  produktivitas  pekerja  operasional

yang semakin menurun. 

 d. Hipotesis (dua ekor) 2-tailed 

Menurut Abdullah dan Susanto  (2015), uji hipotesis  dua arah ( )two –  tail

adalah uji hipotesis statistik yang nilai – nilai untuk menolak Ho seluruhnya

 terletak pada dua arah (ekor) distribusi acuan. Dalam hepotesis  two – tail

 perlu  melibatkan  distribusi  normal dengan  nilai   dan deviasi  standarmean

untuk menentukan variabel  terstandarisasi  (Z).  Tingkat  signifikansi  dalam

hipotesis  ini yaitu  0,05  karena  probabilitas  dari  kemungkinan error  dalam

menolak hipotesis tersebut terletak pada area 0,05 yang diarsir dalam suatu

uji. Hipotesis  pada penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesistwo – tail

dari sampel durasi operasi alat  power trowelling dapat diterima atau ditolak

pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil hipotesis dari sampel durasi operasi alat

power trowelling dapat diperlihatkan pada Gambar 5.3.

¿=
ϰ−μ0

s
√ n

 

¿=
93,04

22,39
 = 4,1
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Hasil  hipotesis  diatas  menunjukan pada  tingkat  signifikansi  0,05  nilai  to  dari

statistik S terletak di luar rentang  1,96 (to > 0,05). Hasil  tersebut menunjukan

bahwa ekuivalen menyatakan sampel statistik yang diamati adalah signifikan pada

tingkat 0,05.
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BAB 6

PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

 a. Penggunaan alat  power  –  trowelling  sangat  mempengaruhi  produktivitas

pekerjaan  pelat lantai.finishing

 b. Semakin  berpengalaman seorang tenaga  kerja  operasional mempengaruhi

efisiensi dan keterampilan tenaga kerja, hal tersebut ditunjukkan dari sudut

pandang jam kerja operasional ketika bekerja di lapangan.

 c. Faktor skala proyek diindikasikan dapat mempengaruhi spesifikasi peralatan

yang digunakan, terutama untuk mesin power – trowelling. Sebagian besar

proyek gedung berskala ≥ 5 lantai di wilayah kota Semarang, menggunakan

    alat  power –  trowelling walk  behind dengan jenis   yang berjumlah 1 unit

disetiap penggunaannya. Spesifikasi baling-baling menggunakan jenis float

 blade berukuran 20 × 46 cm  dengan   diameter sebesar 1 m.2 floating ring

              Sedangkan  untuk  spesifikasi  mesin  menggunakan  merek  Subaru  5.0HP

                Robin  EY20  –  3D  dengan  spesifikasi  maksimum  sebesar  3,7output  

(5,0)/4000 kW (HP)/rpm dan maximum torque 6,87/2800 (lbf . ft/rpm).

 d. Semakin besar luasan pelat lantai, maka semakin besar pula produktivitas

yang dihasilkan dalam penggunaan alat power – trowelling.

                   e. Durasi  jam  kerja  operator  dan  luasan  pelat  lantai  diindikasikan  dapat

          mempengaruhi  nilai  produktivitas.  Berdasarkan  pengolahan  data

                  menggunakan  SPSS,  durasi  jam  kerja  operator  dan  luasan  pelat  lantai

     memiliki   korelasi   yang   sangat   kuat   terhadap  produktivitas  pekerjaan

 finishing pelat  lantai  dengan angka kolerasi sebesar 0,626 untuk variabel

luas pelat lantai dengan produktivitas tanpa variabel kontrol. Nilai korelasi

antara  variabel  luas  pelat  lantai  dengan  produktivitas  meningkat menjadi

sangat  kuat  dari  0,626 menjadi  0,945 setelah  durasi  operasi  dimasukkan
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sebagai  variabel  kontrol, akan  tetapi  produktivitas pekerjaan menunjukan

penurunan ketika luasan pelat lantai melebihi 300 m .2

    f. Dampak   pekerjaan   pelat   lantai   dengan   metode   kerja   yangfinishing

            menggunakan  alat  power  –  trowelling dapat  mempercepat  dan

mempermudah pekerjaan, menjamin kestabilan mutu, dan mempersingkat

waktu pengerjaan.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis data, saran dari hasil penelitian ini adalah:

                 a. Pekerjaan   pelat  lantai  dengan  luasan  yang  sangat  besar  perlufinishing

menggunakan alat  power  –  trowelling  untuk mempercepat pekerjaan dan

menghasilkan mutu yang stabil. Pekerjaan   pelat lantai yang dapatfinishing

 menggunakan  alat  power  –  trowelling berupa  pekerjaan  lantai  basement

         bangunan  gedung,   atau  lebih  tepatnya  untuk   bangunan   gedung  yang

difungsikan sebagai tempat parkir. Semakin besar luasan pelat lantai maka

                berdampak  pula  pada  produktivitasnya.  Untuk  luasan  pelat  lantai  yang

melebihi 300 m  dapat dioperasikan menggunakan jenis 2 power – trowelling

    ride-on atau  dengan  menggunakan alat  power  –  trowelling berjenis  walk

               behind dengan  penambahan  jumlah  alat  dalam  sebuah  pekerjaan  guna

meningkatkan produktivitas.

     b. Penggunaan alat  power  –  trowelling pada pekerjaan  finishing pelat  lantai

beton, perlu mempertimbangkan skala proyek yang dikerjakan. Untuk skala

proyek besar yang menuntut  pekerjaan yang cepat  dengan  finansial  yang

kuat, maka dapat digunakan alat power – trowelling yang digunakan sesuai

             dengan  kebutuhan.  Skala   proyek  menengah   ke  bawah   yang  memiliki

keterbatasan finansial perlu ditinjau kembali apakah perlu mengguakan alat

tersebut dikarenakan penggunaannya dapat mempengaruhi biaya.
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