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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tansportasi merupakan salah satu bagian dari elemen infrastruktur yang 

pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berupa pergerakan atau 

perpindahan seseorang atau barang dari satu tempat lain ke lokasi berikutnya 

untuk memenuhi kebutuhan. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting 

dan strategis dalam upaya mencapai tujuan-tujuan, hal ini juga merupakan bentuk 

realisasi program pemerintah (pembangunan nasional). 

Program ini tentunya akan menjadi pemenuhan kebutuhan transportasi, 

sebagai sarana memperlancar perputaran roda perekonomian masyarakat, 

memperkokoh ikatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi semua 

aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tujuan 

tersebut, sarana dan prasarana yang maksimal sangat dibutuhkan, karena semakin 

tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pergerakan dan perpindahan barang harus 

diimbangi dengan perencanaan dan manajemen dari berbagai aspek transportasi 

secara nyata. 

Pembangunan infrastruktur secara umum adalah “jantung dari pertumbuhan 

ekonomi secara nasional yang menjadi salah satu faktor penting dan vital dalam 

upaya mempercepat pembangunan ekonomi negara, serta penentu dalam 

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi suatu 

keharusan bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran yang maksimal 

untuk membangun sebuah jaringan infrastruktur yang berkualitas. Tanpa adanya 

komitmen yang kuat, negara berkembang akan terjebak pada kondisi 

pertumbuhan yang stagnan, tidak terkecuali Indonesia”. 

Berdasarkan data PT. Jasamarga (Persero) Tbk. Jalan tol Jakarta–Cikampek 

yang merupakan infrasturktur penting nasional menjadi ruas tol terpadat dari 

jaringan jalan tol trans jawa dengan ±214 juta kendaraan dari dan menuju Jakarta 

dengan volume rata – rata 590.000 kendaraan per hari, Hal ini menjadi  tantangan 

utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi yaitu karena jalan layang dibangun 

di atas jalan tol aktif nasional dengan volume kendaraan 
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tinggi, area kerja yang terbatas, dan window time yang terbatas.  

Atas inisiasi PT Jasa Marga sebagai owner, proyek Jalan Tol Jakarta – 

Cikampek 2 Elevated dibangun di atas area median jalan tol eksisting Jakarta – 

Cikampek oleh KSO PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Acset sebagai 

kontraktor.  

Berdasarkan data PT. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagai salah satu 

kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Elevated 

ini, salah satu pekerjaan struktur utama yang dikerjakan dalam pembangunan 

jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated adalah pekerjaan struktur slab di atas steel 

box girder. Slab ini memiliki lebar 11,5m dalam satu jalur sehingga harus 

dikerjakan memanjang di atas jalan tol aktif. Berbagai metode dikaji untuk 

melaksanakan pekerjaan slab tersebut dengan tujuan mencari metode yang paling 

sesuai dengan kondisi yang ada. Panjang ruas yang dikerjakan adalah sepanjang 

38 km dengan jumlah span antar pier sebanyak 293 span kontinu untuk mainroad. 

Dengan kantilever 2,65m – 2,9m diperlukan sistem bekisting yang tidak hanya 

mampu menahan beban beton dan pengecoran, tetapi juga mengutamakan 

keselamatan dan efektivitas metode sesuai schedule pelaksanaan proyek.   

Sistem bekisting memegang peranan penting dalam pekerjaan struktur pelat 

lantai (slab), hal ini terkait dengan jadwal rencana penyelesaian pekerjaan secara 

keseluruhan dan tidak mengabaikan efisiensi dan efektifitas metode pekerjaan 

dimana proyek sebagai bagian dari entitas bisnis. Sistem bekisting harus mampu 

mendukung pekerjaan pengecoran secara kontinu agar didapat jumlah pemakaian 

bekisting paling optimal, efektif dan efisien dari aspek biaya, dan durasi waktu 

pelaksanaan. Didasari berbagai hal tersebut dirasa perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai perhitungan dan perbandingan besarnya nilai efisiensi biaya dan 

efektifitas durasi waktu pelaksanaan pengecoran pelat lantai (slab) menggunakan 

metode konvensional dan dengan metode moving formwork by traveler, sehingga 

bisa digunakan sebagai referensi untuk pemilihan metode pelaksanaan pada 

proyek yang sejenis selanjutnya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Agar penulisan Proposal awal ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud maka diperlukan adanya perumusan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pengecoran slab dengan metode 

bekisting moving formwork by traveler dan konvensional formwork? 

2. Bagaimana Perbandingan biaya dan waktu pengecoran slab dengan 

menggunakan metode bekisting moving formwork by traveler dan 

konvensional formwork? 

3. Manakah metode yang lebih efektif dan efisien digunakan dalam pekerjaan 

pengecoran slab menggunakan metode bekisting moving formwork by traveler 

atau konvensional formwork? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui metode pelaksanaan pengecoran slab dengan bekisting metode 

moving formwork by traveler dan konvensional formwork? 

2. Mengetahui Perbandingan Biaya dan waktu pengecoran slab dengan bekisting 

metode moving formwork by traveler dan konvensional formwork? 

3. Menemukan metode pengecoran struktur slab yang efektif dari segi waktu dan 

efisien dari segi biaya pelaksanaan. 

4. Membahas pemilihan sistem bekisting traveler sistem berdasarkan schedule 

pelaksanaan pekerjaan proyek dan efisiensi terhadap pengadaan jumlah 

bekisting. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak terlalu luas tinjauannya, juga agar tidak 

menyimpang dari rumusan masalah yang sudah dituliskan di atas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Batasan – batasan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus proyek jalan tol Jakarta – Cikampek II elevated area 1 ruas 

interchange Cikunir - Cikarang utama Sta. 9+500 s/d 28+450, dikarenakan 
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secara keseluruhan struktur proyek adalah tipikal sehingga pemilihan area 1 

dianggap dapat mewakili proyek secara keseluruhan. 

2. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada metode pelaksanaan, 

efisiensi biaya dan efektifitas waktu pelaksanaan. 

3. Perhitungan analisis struktur formwork tidak dibahas. 

4. Pembahasan efisiensi biaya dan efektifitas waktu difokuskan pada kemudahan 

dan kecepatan waktu, serta efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam 

pelaksanaan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Salah satu manfaat kajian untuk wawasan dan memahami beberapa hal dan 

waktu pelaksanaan.  

2. Manfaat Praktis : 

Salah satu manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai acuan dan 

referensi dalam pemilihan jenis, desain dan metode  formwork yang akan digunakan 

pada pengecoran pelat lantai (slab) terhadap proyek-proyek lain yang sejenis


