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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang perbandingan metode pelaksanaan, efisiensi 

biaya, dan efektifitas waktu pengecoran pelat lantai (slab) menggunakan moving 

formwork by traveler dan konvensional formwork pada proyek tol Jakarta-

Cikampek II elevated maka diperoleh kesimpulan : 

1. Metode pengecoran slab dengan  moving formwork by traveler adalah metode 

dimana perpindahan rangkaian komponen formwork dari satu span ke span 

berikutnya menggunakan rel dan mesin penggerak dalam metode ini hanya 

memerlukan alat bantu pada saat initial setting atau pada saat setting pertama, 

untuk selanjutnya sistem bekisting ini dapat berpindah langsung ke span 

selanjutnya tanpa memerlukan alat bantu setting, sehingga biaya SDM dan alat 

akan lebih murah. Metode formwork konvensional adalah metode bekisting yang 

umum diaplikasikan dimana dalam pelaksanaannya menggunakan rangkaian 

penopang atau penyangga dengen berbagai jenis material, Proses perakitan 

bekisting dilakukan dilokasi dan dikerjakan secara manual. 

2. Biaya pelaksanaan pengecoran slab dengan  moving formwork by traveler 

memerlukan biaya Rp. 3.797.210.007,15,- sementara metode bekisting 

konvensional memerlukan biaya Rp. 4.018.473.784,05,- didapat selisih biaya 

Rp. 221.263.776.91,- atau bisa menghemat sebesar 5.51%, untuk pengerjaan satu 

span/bentang, angka ini akan bertambah secara signifikan bila digunakan secara 

keseluruhan. 

Durasi waktu pelaksanaan pengecoran slab dengan  moving formwork by 

traveler lebih efektif 9 hari lebih cepat daripada metode pengecoran dengan 

sistem konvensional untuk 1 siklusnya, tentunya hal ini berpengaruh juga 

terhadap efisiensi biaya konstruksi dengan berkurangnya biaya dan upah pekerja
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3. Metode pengecoran slab dengan  moving formwork by traveler lebih efektif 

digunakan pada proyek tol elevated yang dibangun diatas lalulintas tol yang 

padat, Dikarenakan pada proses pelaksanaanya tidak banyak mengganggu arus 

lalulintas dibawahnya, 

Kekurangan utama dalam metode pengecoran slab dengan  moving formwork by 

traveler yaitu tidak bisa digunakan pada pekerjaan slab yang tidak 

menerus/kontinu, 

 

5.2 Saran 

Beragam kerumitan dan kondisi pengerjaan proyek jalan tol mempengaruhi 

jenis metode yang digunakan pada proyek tersebut, oleh karena itu ada beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan inovasi, rekayasa dan 

pelaksanaan pekerjaan sejenis maupun pekerjaan lain yang berkaitan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Metode Moving formwork ini mungkin bisa diaplikasikan pada pekerjaan lain 

yang kontinu seperti pekerjaan parapet, barrier median dll. 

2. Pada pengembangan inovasi dari produk ini mungkin pengaplikasian 

penggunaan motor sebagai penggerak pengganti winch agar pergerakan 

pemindahan menjadi lebih cepat. 

3. Sebagai keberlanjutkan inovasi perlu diadakan analisis lanjutan untuk design 

traveler agar biaya lebih murah dan simpel, 

4. Dengan nilai investasi yang tinggi perlu dilakukan analisis lanjutan agar dapat 

menambah inovasi dan pengetahuan  dalam bidang moving formwork by 

traveler. 


