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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proyek 

2.1.1 Pengertian Umum 

  Proyek merupakan suatu upaya yang sifatnya sementara dan memiliki 

batasan waktu guna untuk menghasilkan sebuah produk ataupun layanan yang unik. 

Proyek biasanya melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan dalam 

aktivitasnya (Dimyati & Nurjaman, 2014). 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari proyek 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menghasilkan suatu produk yang spesifik. 

2. Usaha yang kompleks dan kegiatan yang berulang. 

3. Kegiatan yang membatasi sumber daya dari segi alat yang digunakan, 

biaya, metode, material serta teknologinya. 

4. Memiliki fase siklus hidup yang berubah-ubah dari awal proyek hingga 

akhir proyek. 

Sedangkan menurut Nurhayati (2010) menjelaskan bahwa proyek 

merupakan upaya atau aktivitas yang diorganinasikan guna mencapai tujuan, 

sasaran dan harapan-harapan penting dengan anggaran dana serta sumber daya yang 

tersedia yang harus diselesaikan dalam target waktu yang telah ditentukan. 

Sebuah proyek merupakan suatu aktivitas yang kompleks, sifatnya tidak 

rutin, mempunyai keterbatasan waktu, anggaran dan sumber daya yang memiliki 

spesifikasi tertentu atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya banyak
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keterbatasan dalam pelaksanaan proyek, maka sebuah organisasi dalam proyek 

sangat diperlukan guna untuk mengatur sumber daya yang ada agar dapat 

melakukan kegiatan dengan terkoordinasi sehingga target yang dituju dapat 

tercapai. Organisasi proyek juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan 

dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, tepat waktu, dan kualitas yang 

diharapkan sesuai dengan permintaan. 

2.1.2 Jenis-Jenis proyek 

  Menurut  Soeharto I., (1999) dari segi kegiatan utama, jenis-jenis proyek 

dapat dikelompokan menjadi: 

a. Proyek Konstruksi 

Jenis proyek ini meliputi kajian kelayakan, desain pada engineering, 

pengadaan, pelaksanaan, operasional serta perawatan pada konstruksi. 

Hasilnya berupa pembangunan gedung, jembatan, jalan raya dan 

sebagainya. 

b. Proyek Industri Manufaktur 

Kegiatan merancang hingga terciptanya suatu produk yang baru yang 

meliputi pengembangan pada produk, manufaktur, uji coba, dan operasi 

produk yang dihasilkan dari yang sudah dirancang. 

c. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Kegiatan yang bertujuan melakukan penelitian dan perkembangan hingga 

terciptanya suatu produk tertentu guna untuk memperbaiki ataupun 

meningkatkan suatu produk. 
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d. Proyek Pelayanan Manajemen 

Pada proyek biasanya berkenaan dalam suatu perusahaan ataupun instansi 

dalam pemerintahan yang mana hasilnya tidak berupa bentuk produk akan 

tetapi dalam bentuk laporan akhir, contohnya perancangan sistem 

informasi manajemen, meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, 

perancangan program efisiensi serta penghematan suatu perusahaan. 

e. Proyek Kapital 

Pada umumnya di Proyek Kapital ini biasanya berkaitan dengan 

pendanaan kapital yang digunakan oleh sebuah badan atau pemerintah 

untuk berinvestasi. Contohnya pembebasan tanah, penyiapan lahan dan 

pembelian material. 

Sedangkan menurut Ervianto (2005) pada proyek konstruksi sendiri dibedakan 

menjadi dua kelompok bangunan yakni : 

1. Proyek Konstruksi gedung yang meliputi rumah tempat tinggal, hotel, villa 

dan lain-lain. 

Ciri-ciri dari proyek konstruksi gedung adalah : 

a. Menghasilkan berupa tempat tinggal ataupun tempat orang untuk 

bekerja. 

b. Lokasi pada tempat pekerjaan relatif sempit dan umumnya kondisi 

pada pondasi sudah diketahui. 

2. Proyek Bangunan sipil meliputi konstruksi seperti bendungan, jembatan 

dan infrastruktur lainnya. 
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Ciri-ciri dari proyek bangunan sipil adalah : 

a. Dilaksanakan untuk mengendalikan alam guna untuk kepentingan 

pada manusia. 

b. Lokasi pada tempat pekerjaan sangat panjang dan luas dan kondisi 

pada pondasi sangat berbeda dengan yang lain satu lingkup proyek. 

 

2.2 Manajemen Proyek 

  Menurut Husen (2009) Manajemen adalah ilmu pengetahuan memimpin 

sebuah organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengontrolan terhadap sumber daya terbatas dalam mencapai target/tujuan yang 

efektif dan efisien. 

Manajemen proyek merupakan proses cara merencanakan, mengontrol, 

mengorganisasir, mengelola sumber daya ataupun penghasilan yang dianggap 

penting untuk menyelesaikan suatu proyek sejak dimulainya proyek hingga tahap 

penyelesaian. 

Manajemen proyek sangat menentukan keberhasilan suatu proyek. Salah 

satu masalah yang sering dihadapi oleh para pekerja konstruksi yakni keterlambatan 

jadwal pekerjaan. Penyebab keterlambatan dapat disebabkan oleh beberapa alasan 

tertentu sebagai contoh masalah cuaca yang tidak mendukung, masalah manpower 

yang masih kurang tersedia sehingga diperlukan manajemen untuk mengontrol 

faktor masalah yang menyebabkan keterlambatan tersebut. 
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Adapun beberapa tujuan dari proses manajemen proyek sebagai berikut : 

1. Menyelesaikan suatu proyek dengan tepat waktu. Dalam hal ini berguna 

agar tidak terjadinya keterlambatan waktu semasa proyek berlangsung. 

2. Proyek dapat diselesaikan dengan kuantitas yang tepat. 

3. Kualitas yang digunakan sesuai dengan standar yang sudah tertera didalam 

isi kontrak. 

4. Biaya yang digunakan sesuai dengan rencana biaya yang sudah ditentukan. 

5. Menghindari gejolak sosial dari masyarakat sekitar proyek. 

6. Tingkat K3 yang sudah tercapai dengan baik. 

2.2.1 Unsur-unsur Manajemen Proyek 

  Secara garis besar adapun kegiatan yang meliputi unsur-unsur pada 

manajemen proyek menurut Husen.A (2009) sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan (Planning). 

Pada kegiatan ini dilakukan antisipasi dengan tujuan dan sasaran yang 

harus dicapai serta menentukan kebijakan pelaksanaan. Dimana program 

yang akan dilakukan meliputi schedule pelaksanaan, prosedur pelaksanaan 

serta perencanaan anggaran biaya dan sumber daya. 

b. Tahap pengorganisasian (Organizing). 

 Pada kegiatan ini dilakukan pembagian dan pemberdayaan sumber daya 

manusia dan pekerjaan yang ada dalam organisasi menjadi kegiatan-

kegiatan yang lebih kecil. Untuk melakukan suatu organisasi, pemimpin 

harus mampu berkomunikasi secara pribadi dalam organisasi tersebut. 

 

Calvin. Analisis Produktivitas Pengecoran Beton Readymix Menggunakan Concrete Bucket dan Concrete Pump 
pada Struktur Bangunan Bertingkat (Studi Kasus : Proyek Grand Mall Batam) 
UIB Repository©2019



11 
 

Universitas Internasional Batam 

c. Tahap pelaksanaan (Actuating). 

 Pada kegiatan ini dilakukan aktualisasi atau implementasi dari rencana 

yang sudah ditetapkan dengan melakukan pekerjaan dari awal hingga akhir 

dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini sering 

terjadinya perubahan dikarenakan kondisi perencanaan yang masih belum 

pasti dan bersifat subjektif sehingga masih diperlukan penyempurnaan. 

d. Tahap pengendalian (Controlling). 

Pada kegiatan ini harus memastikan aturan kerja yang telah ditetapkan 

agar dapat mencapai hasil pekerjaan yang paling memuaskan dengan 

meminimalkan penyimpangan serta membandingkan prestasi kerja dengan 

pekerjaan yang sudah direncanakan. 

2.2.2 Aspek-aspek Manajemen Waktu 

  Pada sistem manajemen waktu, dasar yang umumnya digunakan yaitu 

perencanaan operasional dan penjadwalan yang sesuai dengan durasi waktu yang 

sudah ditentukan. Penjadwalan digunakan untuk mengatur aktivitas proyek setiap 

harinya. Adapun aspek-aspek manajemen waktu yaitu: menentukan schedule 

proyek, mengukur dan membuat progress kerja, membandingkan jadwal yang 

direncanakan dengan kemajuan proyek yang ada dilapangan, menentukan akibat 

yang ditimbulkan olek perbandingan jadwal dengan kemajuan yang ada dilapangan 

pada akhir penyelesaian proyek tersebut, merencanakan solusi untuk mengatasi 

akibat yang timbul, memperbaharui kembali penjadwalan pada proyek (Clough and 

Sears, 1991). 
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Gambar 2.1 Sistem Manajemen Proyek (Sumber : Clough and Sears, 1991)       

2.2.3 Perencanaan dan Penjadwalan Pada Proyek 

 Perencanaan merupakan suatu langkah dalam manajemen proyek yang 

mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala 

program secara teknis dan administratif minimal serta hasil akhir yang maksimal. 

  Tujuan dari perencanaan adalah untuk memenuhi persyaratan spesifikasi 

proyek yang telah ditentukan dalam segi batasan biaya, kualitas dan waktu serta 

terjaminnya faktor keselamatan kerja. 

 Penjadwalan merupakan salah satu elemen perencanaan yang memberikan 

informasi mengenai jadwal rencana dan kemajuan pada proyek dalam hal kinerja 

sumber daya berupa anggaran biaya, manpower, material dan peralatan serta durasi 

dan progress untuk menyelesaikan proyek (Husen, 2010). Dengan adanya 

penjadwalan maka dapat mengetahui kapan kegiatan akan dimulai, ditunda hingga 

diselesaikan, sehingga dapat mengendalikan sumber daya sesuai waktunya menurut 

kebutuhan yang telah ditentukan. 
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 Adapun tujuan dari penjadwalan adalah menentukan metode kerja yang 

sesuai, mempermudah perumusan masalah yang ada di proyek, kelancaran kegiatan 

lebih teratur, mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan fungsi penjadwalan 

dalam suatu proyek konstruksi yaitu menentukan kemajuan dari pelaksanaan 

proyek, menentukan waktu pelaksanaan dari masing-masing kegiatan, menentukan 

jalur kritis apabila terjadi keterlambatan dari kegiatan-kegiatan tersebut, sebagai 

dasar perhitungan cash flow proyek, sebagai dasar bagi penjadwalan sumber daya 

proyek yang meliputi manpower, material, dan peralatan. 

 

2.3 Produktivitas 

  Produktivitas adalah rasio perbandingan antara output dan input atau rasio 

dibidang konstruksi hasil produksi dapat dilihat dari kuantitas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai contoh meter kubik galian atau timbunan, ataupun meter persegi 

untuk plasteran (Ariany Frederika, 2010). Berhasil atau tidak nya suatu proyek 

konstruksi tergantung pada efektivitas penggunaan sumber daya. Produktivitas 

kerja merupakan salah satu sasaran penting dari perusahaan manapun. Dengan 

meningkat nya produktivitas kerja dan ongkos produksi yang bisa ditekan, maka 

keuntungan yang di peroleh perusahaan dapat ditingkatkan. 

 Produktivitas tenaga kerja merupakan keahlian seorang tenaga kerja untuk 

mengelola material, mesin, metode dan informasi secara efisiensi yang dapat 

menghasilkan efektivitas berdasarkan standariasi yang telah ditentukan. 

Produktvitas merupakan hasil dari efisiensi pengelolaan pemasukan dan efektivitas 

pencapaian sasaran yang berhubungan gaji tenaga kerja, pengalaman, curahan 
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waktu kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dengan yang telah 

ditetapkan hingga tujuan yang ingin dicapai bisa didapatkan. 

 Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas dibagi menjadi dua 

itu faktor internal yang berkaitan dengan pekerjaannya sendiri dan faktor eskternal 

yang berkaitan dengan pihak yang ada diluar pihak tenaga kerja (Cornelia, 2003). 

a. Faktor-faktor Internal 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi produktivitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengalaman kerja dan keterampilan dalam bekerja. 

2. Pendidikan. 

3. Efektivitas jam kerja. 

4. Usia tenaga kerja. 

b. Faktor-faktor Eksternal 

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor cuaca. 

2. Kurangnya sumber daya. 

3. Keserasian hubungan kerja. 

4. Manajemen. 
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2.4 Alat yang digunakan untuk proses beton 

  Beton merupakan batu batuan yang memiliki kuat tekan yang tinggi yang 

terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil dan air (Mudji Suhardiman, 2011). Pada 

campuran beton perlu ditambahkan zat aditif yang mempunyai beberapa fungsi 

tertentu seperti plasticizer untuk mempermudah pelaksanaan, retarder untuk 

memperlambat proses pengerasan pada beton atau yang disebut setting, dan 

hardening accelerator yang berguna untuk proses percepatan pengerasan pada 

beton. Berikut yang merupakan pekerjaan dalam pembuatan beton yakni: 

1. Pengukuran berat pada setiap komponen beton. 

2. Pencampuran bahan beton. 

3. Pemindahan campuran beton. 

4. Penempatan beton. 

5. Konsolidasi. 

6. Pengeringan. 

2.4.1 Pencampuran Beton 

  Agregat pada batching plan diletakkan pada staple material (tempat 

penyimpanan agregat dan pada setiap jenis material dipisahkan oleh dinding) atau 

storage bin (bak penampungan material dengan pintu pada bagian bawah). 

 Baik pada staple material maupun storage bin, agregat dibagi menjadi 

empat bagian yang terdiri dari split (butir kasar), butir menegah, butir halus dan 

pasir. Sedangkan semen diletakkan pada tabung cement silo yang tertutup rapat 

sehingga semen tersebut selalu dalam keadaan kering. 
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 Pada saat pencampuran agregat dikeluarkan terlebih dahulu dari pintu 

bagian bawah storage bin. Sedangkan batching plan yang menggunakan staple 

sebagai pemisah pada agregat dipindahkan menggunakan dragline. Agregat yang 

terdapat pada storage bin maupun pada staple material ditakar menggunakan 

timbangan. Semen juga dikeluarkan dari tabung cement silo dari pintu bawah 

tabung dan kemudan disaring. Penyaringan ini agar diperoleh proporsi setiap bahan 

sesuai dengan yang diinginkan guna untuk mencapai kekuatan pada beton. Agregat 

dan semen yang sudah disaring kemudian dicampurkan dalam batcher atau 

dipindahkan ke dalam mixer dan kemudian dicampurkan dengan air. 

2.4.2 Pemindahan Beton 

  Ada banyak macam alat yang bisa digunakan untuk mengangkat beton 

menuju lokasi pengecoran. Yang termasuk sebagai alat pengangkut beton yaitu 

truck mixer, mesin pompa (concrete pump), truck agitator, conveyor, dan tower 

crane yang dilengkapi dengan concrete bucket. 

 Truck mixer mempunyai kemampuan lain selain mengaduk beton yaitu 

dapat mengangkut beton hasil pengadukan ke lokasi yang akan di cor. Metode kerja 

alat ini adalah dengan memasukkan agregat, semen dan campuran zat aditif dari 

batching plan ke dalam drum yang ada diatas truck. Kemudian tambahkan air pada 

saat pengadukan akan dimulai. Segregasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan 

saat pengangkutan beton yang bersifat plastis. Untuk mencegah terjadinya 

segregasi maka tinggi jatuh beton pada saat dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam 

drum mixer harus lebih kecil dari 1.5m, kecuali apabila menggunakan pipa.  
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 Pada saat beton tiba di lokasi pengecoran, beton disalurkan ke dalam 

cetakan menggunakan pipa yang diletakkan secara horizontal, vertikal atau miring. 

Beton harus disalurkan secara seragam dan konsisten agar pemompaan beton 

berhasil. Pompa tersedia berbagai jenis ukuran sesuai dengan kebutuhan. Pompa 

diletakkan di atas truck. Agar tercapai nya elevasi pengecoran makan diperlukan 

pengatur mekanis. 

 Alat lain yang digunakan untuk pengecoran adalah tower crane yang di 

lengkapi dengan concrete bucket. Bucket sendiri tersedia dalam bermacam ukuran. 

Beton dimasukkan ke dalam concrete bucket melalui bagian atas bucket. Kemudian 

pada bagian bawah terdapat lubang saluran atau pintu untuk mengeluarkan beton 

ke dalam cetakan. 

2.4.3 Pengecoran Beton 

  Setelah beton dituangkan ke dalam cetakan menggunakan pipa ataupun 

menggunakan bucket, sebelum beton di cor pastikan bekisting harus dalam keadaan 

bersih, disangga dengan baik, dan dalam kondisi kuat. Setelah di cor beton 

diratakan dan dipadatkan agar tidak terjadinya segregasi. Pemadatan dilakukan 

dengan cara menusuk dengan menggunakan batang vibrator atau sekop. Untuk 

mempermudah pembukaan bekisiting setelah beton mengeras sebaiknya 

permukaan bekisting dilapisi minyak. 

 Setelah proses pemadatan maka permukaan beton diratakan kemudian 

dibiarkan hingga beton mongering. Suhu dan kelembapan pada permukaan harus di 

jaga pada saat beton mongering guna untuk menghindari retak pada beton. Proses 

ini dilakukan dengan memberi penutup yang basah di atas beton, daerah yang 

Calvin. Analisis Produktivitas Pengecoran Beton Readymix Menggunakan Concrete Bucket dan Concrete Pump 
pada Struktur Bangunan Bertingkat (Studi Kasus : Proyek Grand Mall Batam) 
UIB Repository©2019



18 
 

Universitas Internasional Batam 

kering juga ditutupi, atau menyemprotkan air di bagian permukaan beton 

(Rostiyanti, S.F., 2002). 

 

2.5 Alat Berat 

  Alat berat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sebuah proyek, 

terutama pada proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan dari penggunaan 

alat berat adalah untuk mempermudah manusia dalam pekerjaan pembangunan 

suatu konstruksi dan diperhitungkan produktivitas alat berat agar lebih efisien dari 

segi biaya operasional dan segi waktu (Kaprina, 2018). 

 Dalam pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

sehingga menghindari kesalahan dalam pemilihan alat. Faktor-faktor tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Fungsi yang harus dilaksanakan. 

Alat berat digolongkan berdasarkan kegunaannya seperti untuk 

mengangkut, menggali, meratakan pemukiman, dan sebagainya. 

2. Kapasitas peralatan. 

Pemilihan alat berat berdasarkan berat material atau volume total yang 

dikerjakan maupun diangkut. Kapasitas pada alat berat yang dipilih harus 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan agar dapat dikerjakan tepat waktu 

sesuai dengan yang telah ditentukan. 

3. Cara beroperasi. 

Alat kerja dipilih berdasarkan arah vertikal maupun horizontal dengan 

kecepatan, jarak gerakan, frekuensi gerakan, dan sebagainya. 
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4. Jenis proyek. 

Proyek yang umumnya menggunakan alat berat meliputi proyek bangunan 

gedung, jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dam, dan sebagainya. 

5. Lokasi proyek. 

Lokasi proyek merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

alat berat. Contohnya lokasi proyek yang berada di dataran tinggi 

memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek yang berada di 

dataran rendah. 

6. Jenis dan daya dukung tanah. 

Jenis tanah dan jenis material yang ada pada lokasi proyek yang akan 

dilaksanakan dapat berpengaruh pada alat berat yang akan dipakai. Tanah 

dapat dalam kondisi keras, lembek, padat, dan lepas. 

7. Kondisi lapangan. 

Kondisi lapangan dengan medan yang baik maupun sulit merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi pada pemilihan alat berat. 

 

2.6 Data Peralatan  

2.6.1 Tower Crane 

  Tower crane adalah alat yang digunakan untuk mengangkut material yang 

diperlukan secara vertikal dan horizontal dari suatu tempat yang tinggi ke suatu 

tempat yang ruang geraknya terbatas (Ahmad Puguh Septiawan, 2017). Tower 

crane banyak dipergunakan karena ketinggian dari tower crane dapat disesuaikan 

dengan ketinggian pada suatu bangunan. Ada beberapa hal yang perlu 
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dipertimbangkan saat pemilihan tower crane sebagai alat angkut yaitu kondisi 

lapangan yang sempit, ketinggian yang tidak dapat dijangkau dengan alat lain, dan 

pergerakan alat tidak perlu.  

a. Jenis-jenis Tower Crane 

(Rosityanti, S.F, 2002) menyatakan bahwa jenis-jenis tower crane 

digolongkan berdasarkan cara crane berdiri yaitu: 

1. Free Standing Crane 

Crane ini berdiri dengan bebas atau disebut free standing crane  yang 

berdiri diatas pondasi yang khusus dipersiapkan untuk alat tersebut. 

Ketinggian pada tower crane ini mempunyai batasan yaitu 100 meter 

di atas permukaan tanah. 

 

   

   

 

 

  Gambar 2.2 Free Standing Crane (Sumber : Google)                       

2. Tied in Tower Crane 

Crane ini berdiri dengan bebas atau disebut free standing crane yang 

berdiri di atas pondasi khusus dipersiapkan untuk alat tersebut.  

Ketinggian pada tower crane ini mempunyai batasan yaitu 100 meter 

di atas permukaan tanah. Apabila ketinggian lebih dari 100 meter 
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maka crane harus di jangkar pada struktur bangunan fungsinya yaitu 

untuk menahan gaya horizontal. Dengan demikian tower crane ini 

dapat mencapai 200 meter. 

 

 

   

 

 

       Gambar 2.3 Tied in Tower Crane (Sumber : Google) 

3. Railed Mounted Crane 

 Kegunaan rel pada rail mounted crane ini adalah untuk 

Mempermudah alat yang bergerak sepanjang rel tersebut. Agar tetap 

Seimbang gerakan pada crane tidak boleh terlalu cepat. Kelemahan 

Dari crane ini adalah harganya yang mahal. Rel nya harus di letakkan 

pada permukaan datar agar tiang tidak menjadi miring posisinya. 

 

 

 

 

 

                                

             Gambar 2.4 Railed Mounted Crane (Sumber : Google)             
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3. Climbing Tower Crane 

Crane ini bergerak naik bersamaan dengan struktur naik. 

Pengangkatan pada crane ini diperbantukan dengan adanya 

dongkrak hidrolis atau hydraulic jacks. Dengan lahan yang terbatas 

sehingga penggunaan crane ini menjadi hal yang alternatif. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Climbing Tower Crane (Sumber : google ) 
 

2.6.2 Concrete Bucket 

  Concrete bucket adalah suatu alat yang digunakan untuk menampung dan 

membawa readymix dari truck mixer ke lokasi yang akan di cor menggunakan tower 

crane (Sajekti. A, 2009). Concrete bucket mempunyai ukuran yang beragam jenis 

mulai dari yang paling kecil ± 0.25 m³ hingga ± 5.00 m³. Di bagian bawah bucket 

terdapat pintu yang dapat dibuka maupun ditutup untuk mengeluarkan campuran 

beton. Pada bucket yang kecil dapat dibuka maupun dibuka secara manual, 

sedangkan pada ukuran bucket yang besar untuk membuka dan menutup nya 

menggunakan mesin / dengan compressed air. Bucket dapat diangkut dengan 

bantuan tower crane, tower lift dan cable way. 

Calvin. Analisis Produktivitas Pengecoran Beton Readymix Menggunakan Concrete Bucket dan Concrete Pump 
pada Struktur Bangunan Bertingkat (Studi Kasus : Proyek Grand Mall Batam) 
UIB Repository©2019



23 
 

Universitas Internasional Batam 

 

   

 

 

 

                 
   Gambar 2.6 Concrete Bucket (Sumber : Dokumentasi Lapangan) 

 

2.6.3 Concrete Pump 

  Concrete pump merupakan alat untuk menuangkan campuran beton segar 

dari truck mixer ke lokasi pengecoran dengan cara dipompa. Keunggulan dari 

penggunaan concrete pump adalah saluran pada pipa pengecoran membutuhkan 

tempat yang kecil, dapat memompa beton secara kontinu, pompa dapat bergerak 

secara vertikal maupun horizontal, mobile concrete dapat ditempatkan pada proyek 

yang skala nya besar maupun kecil, concrete pump boom dapat mencapai bangunan 

dengan konstruksi yang tinggi, waktu pelaksanaannya relatif lebih singkat (Yulin 

Patrisia, 2014). 

 

   

 

 

Gambar 2.7 Concrete Pump (Sumber : Dokumentasi Lapangan)       
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2.6.4 Truck Mixer 

  Truck mixer atau yang biasa disebut dengan truk molen merupakan alat 

untuk mengangkut readymix concrete dari batching plant ke lokasi pengecoran. 

Biasanya didalam truck mixer diisi dengan bahan material kering dan air yang 

proses pencampuran bahan material nya terjadi selama waktu transportasi ke lokasi 

pengecoran (Marlon Hendri Thomas Wior, 2015). Agar stabilitias kekentalan beton 

yang berada didalam truck mixer tetap terjaga maka harus melalui proses agitasi 

atau memutar drum bagian dalam yag dilengkapi dengan spiral pisau satu arah 

rotasi berputar yang berfungsi sebagai pengaduk material beton cor selama waktu 

transportasi ke lokasi pengecoran.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Truck Mixer (Sumber : Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

Calvin. Analisis Produktivitas Pengecoran Beton Readymix Menggunakan Concrete Bucket dan Concrete Pump 
pada Struktur Bangunan Bertingkat (Studi Kasus : Proyek Grand Mall Batam) 
UIB Repository©2019




