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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan banyak penduduk Kota Batam menuntut berkembangnya 

pembangunan infrastruktur yang ditandai dengan bertambahnya perumahan, 

gedung, pabrik, jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan, bendungan, dermaga 

dan sebagainya. Meningkatnya jumlah proyek konstruksi idealnya harus di ikuti 

dengan meningkatnya industri konstruksi baik dari segi kuantitas dan kualitas. 

Begitu juga dengan penataan jalan dan system jaringan pengairan atau 

drainase Kota Batam. Perkembangan di dalam dunia usaha dan perkantoran di Kota 

Batam yang semakin pesat membuat Pemerintah Kota Batam melakukan perbaikan 

dan pelebaran jalan, termasuk di dalamnya adalah sistem pengairan yang lebih 

efisien untuk jangka panjang kedepan. Untuk mengaliri air dari badan jalan maupun 

dari perumahan warga dan kawasan dunia usaha. 

Metode pelaksanaan suatu konstruksi saat ini telah berkembang pesat. 

Perkembangan diusahakan untuk menekan biaya sehingga dapat bersaing dengan 

mengurangi waktu pelaksanaan, jumlah tenaga kerja dan ahli. 

Pada saat ini perencanaan konstruksi sudah berkembang, antara lain adanya 

metode pelaksanaan pengerjaan beton dengan menggunakan metode precast. 

Metode ini merupakan pengembangan dari metode pengerjaan beton yang sudah 

ada sebelumnya yaitu metode konvensional atau biasa disebut dengan metode 

sistem cast in situ. Yang membedakan dari kedua metode ini antara lain sistem 

precast sebagian atau seluruh komponen-komponen struktur dibuat di pabrik 

Eko Purwanto, Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Pada Pekerjaan Beton Drainase Jalan Raya 
Menggunakan Metode Sistem Cast In Situ dan Sistem Precast, 2019 
UIB Repository©2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 

sedangkan sistem cast in situ seluruh struktur yang menggunakan konstruksi beton 

langsung dicor ditempat. 

Sehingga dari kedua metode tersebut diatas, kita dapat memilih ataupun 

membandingkan mana cara yang paling efektif maupun efisien apabila proyek 

tersebut membutuhkan anggaran biaya yang kecil dan dalam kurun waktu yang 

singkat ataupun sebaliknya yaitu dalam kurun waktu yang Iama dan anggaran biaya 

yang begitu besar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Berapa besarnya biaya perkerjaan drainase jalan raya bila menggunakan 

metode konvensional/kontruksi beton sistem cast in situ? 

2. Berapa besarnya waktu perkerjaan drainase jalan raya bila menggunakan 

metode pracetak/konstruksi beton sistem precast? 

3. Metode manakah yang dipilih lebih efektif dari segi biaya dan waktu? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk pembahasan 

perlu dibuat pembatasan masalah. 

1. Analisa biaya dan waktu untuk membandingkan beton sistem cast in situ 

dan beton sistem precast pada pekerjaan Saluran Drainase Proyek 

Penataan Jalan Baloi Center dan Raden Patah Kota Batam. 
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2. Bagian pekerjaan beton yang ditinjau adalah yang digunakan untuk 

Saluran Drainase Proyek Penataan Jalan Baloi Center dan Raden Patah 

Kota Batam. 

3. Anggaran harga satuan dan biaya diambil dari data proyek dari data 

proyek dan estimasi perhitungan volume pekerjaan saluran. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperkirakan besarnya biaya perkerjaan drainase jalan raya 

bila menggunakan konstruksi beton sistem cast in situ. 

2. Untuk mengetahui besarnya waktu perkerjaan drainase jalan raya bila 

menggunakan beton sistem precast. 

3. Untuk mengetahui Metode manakah yang dianggap lebih efektif dari 

segi waktu dan biaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini besarharapan dapat diserap untuk mahasiswa sebagai 

pengetahuan, dan bagi pihak kontraktor atau pelaksana bias menerapkan teori 

secara langsung pada keadaan dilapangan. Diharap pula dari penelitian ini dapat 

diketahui perbandingan biaya pengerjaan darinase menggunakan metode 

konvensional ataupun metode pracetak sehingga dapat menentukan metode 

pengerjaan yang lebih efisien yang dapat dipilih dan ditetapkan dalam pelaksanaan 

suatu proyek konstruksi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan/gambaran sitematis laporan, penulis membagi 

penulisan laporanini dalam 6 bab, antara lain : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUANPUSTAKA 

Kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan 

penjelasan yang bersangkutan dengan penelitian yang dijadikan 

landasan teori dan acuan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Didalam bab ini dijelaskan tetang metode penelitian yang diterapkan,  

rancangan penelitian objek penelitian., dasar – dasar pengukuran, 

variable penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan 

metode analisa yang digunakan. 

4. BAB IV ANALISISI PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dilapangan yang 

dimuat dalam bentuk data. 

5. BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang bagian akhir penutup skripsi, yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan 

dan saran yang telah dimuat bagi para pembaca.
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