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LANDASAN TEORI
 

3.1. Bekisting 

Bekisting ialah cetakan beton yang merupakan konstruksi sementara yang di 

dalamnya, atau di atasnya dapat disetel baja tulangan dan sebagai wadah dari adonan 

beton yang dicor sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. 

Pada pokoknya sebuah konstruksi bekisting menjalani tiga fungsi: 

I.	 Bekisting menentukan bentuk dari konstruksi beton yang akan dIbuat. 

Bentuk dari sebuah konstruksi beton menghendaki sebuah bekisting yang 

sederhana.. 

2.	 Bekisting hams menyerap dengan aman beban yang ditimbulkan oleh spesi 

beton dan berbagai beban luar serta getaran. Dalam hal ini perubahan bentuk 

yang timbul oleh geseran-geseran dapat diperkenankan asalkan tidak 

melampaui toleransi-toleransi yang telah ditetapkan /disetujui direksi. 

3.	 Bekisting hams dapat dengan cara sederhana dipasang, dilepas, dan 

dipindahkan. 

Atas dasar berbagai fungsi ini dan juga atas dasar pertimbangan ekonomi, kita 

dapat memilih dan menggunakan material-material yang diperlukan. 
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Berdasarkan fungsi, sebuah konstruksi bekisting dapat dibagi dalam : 

1. bekisting kontak, 

2. konstruksi penopang, 

3. penanggulangan angin dan penjaga kestabilan 

Pennukaan kontak tidak hanya menentukan bentuk-bentuk ukuran, melainkan 

juga sifat, kualitas dan wajah bidang-Iuar dari konstruksi beton. Sering kali pilihan 

atas material pennukaan kontak lebih banyak ditentukan oleh sifat dari pennukaan 

beton dan faktor penulangan yang kita inginkan daripada sifat-sifat yang menyangkut 

kekuatan dan kekakuan. Bekisting pemikul memberikan kekuatan, kekakuan dan 

kestabilan pada bekisting, bekisting pemikul terdiri dari sekumpulan batang lintang, 

tiang-tiang, stempel, perangkai-perangkai, dan sekur-sekur. 

Pada bekisting pemikul, pilihan material terutama ditentukan oleh sifat-sifat 

kekuatan, kekakuan dan oleh ukuran-ukuran yang tersedia. Dalam penulisan tugas 

akhir ini, bekisting pemikul yang digunakan adalah scaffolding, yang dalam pasaran 

mcmiliki stnndar ukuran yang telah pasti. 

Pada pokoknya, konstruksi berbagai bekisting dikembangkan dalam praktek. 

Pada bab ini, ditemngkan bagian-bagian dari bekisting, beserta materia] I bahan yang 

digunakan. 

3.1.1. Bekisting kontak 

Bekisting kontak adalah bekisting, yang permukaannya berhubungan 

langsung (kontak) dengan beton. Beton yang dalam keadaan plastis bila dituangkan 
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dalam suatu tempat, akan memerlukan bekisting untuk menahan dan mendukung 

berat beton itu sendiri. Karena sifat pennulaan yang plastis itu, beton dapat 

dituangkan dalam bentuk yang diinginkan, dengan adanya bekisting (kotak cetak) 

maka beton dapat dibuat sesuai dengan bentuknya . 

Seperti yang diketahui, bekisting harns cukup kuat untuk menahan tekanan 

dan cukup kaku untuk mengatasi perubahan bentuk sampai batas-batas tertentu. 

Berkenaan dengan anggaran biaya, item-item pokok yang berpengaruh pada 

biaya bekisting adalah bahan-bahan dan upah pekerja untuk membuat, memasang, 

dan membongkar bekisting. Bahan yang dimaksud termasuk papan, baja, paku-paku, 

baut-baut dan sambungan atau hubungan bekisting seperti pengikat-pengikat dan 

sebagainya. 

3.1.2. Material Untuk Bekistine Kontak 

Ballan-bahan untuk pemakaian bekisting ditentukan oIeh nilai ekonomis, fungSl dan 

ketersediaan bahan tersebut atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut. 

Bahan-bahan umum yang sering digunakan pada saat ini untuk plat Iantai 

adalall papan dan H1ull.iplek. Penggunaan kedua jcnis bahan ini memplmyai kelebihan 

/ k~kufallgaJ.l masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. 

Untuk bekisting kontak umumnya digunakan: 

1.	 kayu papan, tebal 19-21 rom, 

2.	 muitiplek, tebal 4-22 rom, dengan ukuran 2.54 x 1.25 m, atau 2.44 x 1.22 m, 

dilengkapi maupun tidak dengan lapisan dibay.rahnya, 
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3.	 papan-papan yang digabung dari ukuran-ukuran yang ditangani, biasanya 

dirapikan dengan lak damar buatan. 

Multiplek sebagai bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan bekisting 

memiliki sifat yang baik seperti: 

1.	 memiliki anisotrop yang lebih kecil dibandingkan kayu, 

2.	 lebih homogen dibandingkan kayu, 

3.	 penyusutan yang terjadi tidak terlalu besar, 

4.	 dapat diperoleh dalam ukuran yang besar, 

5.	 penggunaan ulang yang besar, 

6.	 kerapatan permukaan yang baik, 

7.	 sangat baik untuk bentuk-bentuk lengkung. 

Kelemahan dari bahan multiplek ini selain harga yang relatif tinggi, sudut dari 

tepi plak mudah rusak dan permukaan plak harns diperlakukan dengan hati...hati. 

3.1.3. Bagian-Bagian dari Bekisting Kontak 

Bagian-bagian dari bekisting kontak adalah sebagai berikut: 

1.	 bekisting kontak itu sendiri, merupakan babrian dad uekisting yang 

berhubungan langsung dengan beton, yaitu papan dan atau multiplek, 

2.	 balok anak yaitu kayu dengan ukuran 4/6 sd 5/7 sebagai penguat dan pengaku 

lenturan dari bekisting kontak, 
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3.	 balok melintang, yaitu kayo dengan ukuran 511 0 sd 8/12 sebagai balok utama 

sebagai penguat dan pengaku lenturan dari bekisting kontak dan balok anak 

3.2.	 Gelagar Acuan dan Perancah 

Gelagar aeuan dan peraneah adalah suatu konstruksi sementara yang 

digunakan untuk mendukung eetakan beton (concrete form) yaitu bekisting kontak. 

Hingga saat ini masih banyak penggunaan peraneah dari kayo, yaitu kayo 

berbentuk balok, atau bujur sangkar, dan pemakaian kayo bulat (dolk) dengan 

diameter 7 sd 13 em. 

Belakangan penopang-penopang vertikal telah dikembangkan dan banyak 

ragam. Tuntutan-tuntutan terpenting yang dikenakan padanya adalah sehubungan 

dengan tujuannya yang bersrrat sementara dalam sebuah bangunan, yaitu : 

I.	 pada bobot yang ringan ia harns mampu memindahkan beban-beban yang 

relatif tinggi, 

2.	 harns tahan terhadap penggunaan yang berlangsung kasar, dengan suatu 

penghalusan lebih lanjut dapat ditambahkan padanya, 

3.	 suatu kemtmgkimm penyetelan yang dipasang di dalam atau yang dipasang 

dengan eara sederhana, 

4.	 sesedikit mungkin komponen-komponen lepas" 

5.	 mudah dikontrol, keadaan-keadaan berikut dari pekeIjaan akan menentukan 

pilihan atas suatu material penopang, 

6.	 besarnya pekeIjaan, bobotnya, dan kemungkinan-kemungkinan pengulangan, 
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7. keadaan tanah, 

8. adanya jalan air dan atall jalan lalu lintas, 

9. kemungkinan tuntutan sehubungan dengan kelangsungan lalu lintas. 

Penopang di atas yang dimaksud adalah perancah dari baja yang disebut 

dengan scaffolding. Penopang ini adalah pemikul-pemikul yang dapat digeser, terdiri 

dari satuan-satuan yang berukuran pendek dan ringan, yang terbuat dari baja. Setiap 

satuan pas dalam satuan yang lainnya, yaitu suatu standarisasi ukuran yang telah 

tetap. Pada pelaksanaannya dapat disetel dan menyesuaikan dengan kondisi di 

lapangan. 

3.2.1 Material yang Digunakan pada Gelagar Acuan dan Perancah 

Material yang digunakan sebagai penopang vertikal dan balok pada bahasan 

tugas akhir ini adalah material dari scaffolding. 

Pemikul-pemik'll1 ini mcmpunyai em-em sebagai berikut: 

1. ringan atau dibangun dari komponen-komponen yang ringan, 

2. dapat digeser alau dipaskan terhadap bcntangan bcrsungkllton, 

3. penopangnya dapat disetel, 

4. pelepasannya dapat dilaksanakan dengan sederhana. 

Steger sistem (Scaffolding) mempunyai bagian-bagian yang dapat disetel 

menjadi satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan kondisi dan fungsi yang 

ada pada bagian sistem tersebut 
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3.2.2. Bagian-Bagian dari Perancah 

Pemikul-pemikul yang dapat digeser terdiri dari satuan-satuan yang berukuran 

pendek dan ringan. Setiap satuan pas dalam satuan lainnya. Dalam hal ini biasanya 

pemikul memiliki tipe dan standarisasi yang berlaku disesuaikan dengan kondisi 

lapangan yang ada. 

Bagian-bagian yang terdapat dalam perancah scaffolding adalah sebagai berikut : 

1. Main Frame 

Main Frame adalah konstruksi utama dari scaffolding sebagai penopang 

bekisting kontak. Main Frame berbentuk rangka seperti portal yang memiliki ukuran 

lebar 1.219 m dan mempunyai tinggi yang bervariasi yaitu : 1.524 m, 1.700 m, dan 

I.930m. 

2. Cross Brace 

Cross Brace adalah konstruksi silang yang terdiri dari pipa-pipa menyilang / 

diagonal pada sesuatu steger sistem. Alat ini berfungsi sebagai pengaku untuk 

berdirinya Main Frame. seperti pada ukuran pada Main f<'rame, variasi ukuran pada 

Cross Brace bermacam-macam. 

Pada bahasan tugas akhir ini variasi ukuran dibatasi dengan variasi ukuran 

yang berlaku dan umumnya digunakan pada proyek-proyek gedung dan rumah 

tinggal yang umum. 

~ 
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Ukuran Cross Brace pada wnumnya memiliki panjang maksimal 1.829 m 

(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan), sehingga area luasan yang terbentuk oleh 

scaffolding 1.219 m x 1.829 m. 

3. Joint Pin 

Joint Pin adalah alat yang berfungsi sebagai penyambung antara Main Frame 

dengan Main Frame, atau sambungan Ladder Frame dengan Main Frame. Joint Pin 

mempunyai ukuran panjang 23 em. 

4. Screw Jack! U Head 

U Head adalah alat yang berfungsi sebagai penumpu gelagar kayu dan sebagai 

levelling kedudukan gelagar kayu dan untuk tumpuan panel-panel plat dan balok, U 

Head merupakan bagian teratas dari rangkaian steger sistem. 

U Head merupakan salah satu bagian dari steger sistem untuk meninggikan 

kedudukan dari scaffolding. U Head dapat disetel, karena bagiannya terdapat ulir 

yang dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Panjang U Head maksimal adalah 60 em. 

5.	 Jack Base 

.Jack Base adalah alat yang berftmgsi sebagai levelling / landasan kedudukan 

scaffolding. Jack Base merupakan bagian terbawah dari rangkaian steger sistem 

Jack Base yang merupakan kaki dari scaffolding dan salah satu bagian dari 

steger sistem untuk meninggikan kedudukan dari scaffolding. Jack Base dapat disetel, 

karena pada bagiannya terdapat ulir yang dapat diatur sesuai yang dikehendaki. 

Panjang Jack Base maksimal adalah 40 em. 
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6. Ladder Frame 

Ladder Frame merupakan satu bagian dari steger sistem untuk meninggikan 

kedudukan dari scaffolding. Ladder Frame pada prinsipnya berfungsi seperti Main 

Frame, namlll1 ukuran tingginya relatif lebih pendek yaitu mempunyai ketinggian 

0.915 m. 

7. Horribeam 

Dengan pertimbangan tertentu berkenaan dengan metode pelaksanaan pada 

proyek, pelaksanaan pekeIjaan bekisting pada plat lantai pada anak-anak balok, 

digunakan Horribeam sebagai penggantinya. Dapat dikatakan bahwa Horribeam 

adalah bagian dari steger sistem, yang berfungsi sebagai penumpu bekisting kontak 

pada arah horizontal. 

Masih terdapat bagian yang merupakan beberapa bagian rangkaian dari suatu 

steger sistem. Pada umumnya ke-5 bagian tersebut di atas merupakan satu kesatuan 

dari steger sistem yang secara umum digunakan pada proyek-proyek. 

3.3. Perencanaan Bekisting 

Untuk konstmksi beton besar dan penting, cetakan dan acuan hams diadakan 

perhitungan dan penggambaran yang khusus. Dalam perhitungan harns kita tinjau 

kekuatan dan ke1engklll1gannya (deflection). Kekuatan harns ditinjau, apakah 

tegangan-tegangan yang bekeIja melebihi tegangan keIja yang diijinkan. Sebagai 

pedoman tegangan-tegangan dan pe1engkungan yang diijinkan, diambil dari Peraturan 

Konstmksi Kayu Indonesia 1961 (PPKI 1961). 
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Perhittmgan jarak gelagar-gelagar aeuan dianggap sebagai suatu gelagar yang 

diturnpu oleh banyak titik pikul. Mornen rnaksimum pada pembebanan terbagi rata 

dapat diambill/IO qe, sedangkan pada pelengkungan diambil = q14/l00EI (3.1) 

, dimana q adalah beban terbagi rata dari beton, papan aeuan, pekerja, dan lain 

sebagainya dapat diambil = 2500 kg/m2
. (Drs. Saefudin dan Drs. Djamaludin, 1999). 

1= jarak antara ge1agar penyangga dalam I meter. 

t = tebal beton lantai atau balok. (dalam em) 

E = modulus kenyal kayu, bila diambil kelas III, E = 8.104 kg/em2
. 

1= momen lembam papan aeuan dalam em4
, bila sebagai papan aeuan diambil 

kayu kelas III, O'lt = 75 kg/em2
. 

Perhitungan terhadap kekuatan (Drs. Saefudin dan Drs. Djamaludin, 1999) : 

M 
O'lt = ~ O'lt, dimana W = momen tekanan = 1/6 b.d2

. . .....(3.2) 
w 

M (l/IO)qz2 (1I10).(25t1104).b.L2.l04 

--------- ---------'S 75 .......(3.3)
 
w (l/6)bcf (1I6).b.cf 

Dengan syarat : 2,24.d 
L'S---

Jt 

Perhitungan terhadap kelengkungan (Drs. Saefudin dan Drs. Djamaludin, 1999) : 

q.t I 
f = 'S./ijin = -- L ....... (3.4) 

100EI 400 
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q.t «25.t)/l04).b.t.lOR 1 
------:S-. L .......(3.5) 

100El 102.8.l04.l/2.b.cf 400 

Dengan syarat : 8,874.d 
L=--

Vi 
dimana:
 

d = tebal papan (dalam em)
 

t ... tebal plat/balok yang nkan eli eor (dalam em).
 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditabelkan seperti tabel berikut ini : 

~ 
L 

2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 10 12 

8 76 95 114 133 152 190 228 226 304 380 456 

10 70 88 105 123 141 176 211 246 281 351 422 

12 66 83 100 116 133 166 199 233 265 332 399 

15 62 77 92 108 123 153 185 216 246 307 370 

20 56 70 84 96 
. _.. 

112 140 168 196 223 279 336 

30 49 61 "/4 86 98 122 147 171 195 244 293 

4U 44 56 67 78 89 III 133 155 177 222 267 

50 41 52 62 72 83 103 124 144 165 206 248 

60 49 58 . 68 77 97 117 136 155 194 233 

70 48 55 64 74 92 111 129 147 184 221 

80 46 53 61 71 88 106 124 140 176 212 

90 44 51 60 68 85 102 119 136 170 204 

100 42 49 57 66 82 98 115 131 164 197 

I 

I 

I 

Sumber : Tabel no : 10, Konstruksi Beton Bertulang Jilid I (Untuk sekolah Menengah Kejuruan, Drs. 
Saefudin dan Drs. Djamaludin, 1999. 

Daftar jarak tumpuan kayu bekisting : 

L = Jarak sumbu tumpuan (dalam em). 

I'~ 
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d = Tebal papanlbalok bekisting (daJam em). 

h = TebaVtinggi beton yang akan dibuat/dieor (dalam em). 

Dengan rumus / perhitungan tersebut di atas, dapat juga untuk mengetahui 

perhitungan kekuatan / dimensi papan aeuan. 

3.4. Pla/ond 

Pekerjaan pla/ond khusus dilaksanakan pada pekerjaan balok dan plat lantai 

yang dikerjakan seeara tidak ekspos. Adanya pla/ond ini biasanya atas dasar 

pertimbangan estetika (keindahan) karena ada beberapa bagian dari bangunan harns 

memperhatikan faktor tersebut. Misalnya pada ruang kamar mandi atau toilet, 

ruangan dimana jelas akan banyak menggunakan pipa-pipa air, tentu saja diperlukan 

plajond untuk menutup instalasi penting itu. Begitu juga dengan ruang rapat, gedung 

pertunjukan, dan sebagainya. 

Pilihan atas bahan yang digunakan untuk pla/ond pun bermaeam-maeam. 

Contoh-contoh bahan pla/ond yang banyak digunakan misalnya: gypsum, kayu,jibre, 

dan melal. Pada proyek yang ditinjau pada Tugas Akhir ini dibatasi pada plajond 

dengan bahan gypsum. Bahan ini mempunyai banyak kelebihan, antara lain: 

1.	 Bahan baku gypsum tidak memicu terjadinya kebakaran. 

2.	 Kandungan airnya akan terlepas saat terbakar dan membantu menghambat 

menjalarnya api ke kontruksi yang berdekatan. 

3.	 Pada saat terbakar tidak akan mengeJuarkan gas yang beraclm 



22 

4.	 Lebih nyaman mengisolasi panas. 

5.	 Sangat baik untuk mengurangi bUl1yi yang terpantul. 

6.	 Gypsum mengtmakan sistem yang lebih ringan berarti mengurangi biaya 

penanganan dan memlmgkinkan penggunaan rangka. 


