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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Sloof merupakan jenis konstuksi beton bertulang yang sengaja di desain 

khusus luas penampang dan jumlah pembesiannya disesuaikan dengan kebutuhan 

beban yang akan dipikul oleh sloof tersebut nantinya. Untuk menentukan luas 

penampang (ukuran sloof ini), dibutuhkan perhitungan teknis yang tepat agar 

sloof tersebut nanti “benar-benar mampu” untuk memikul beban susunan batu 

diatasnya nanti. Untuk itu ada baiknya sloof bawah dirancang untuk proses 

perencanaan guna menentukan jenis bahan dan dimensi antara sloof bawah 

menggunakan beton fc’15 Mpa atau menggunakan pasangan batu  yang mampu 

mendukung beban yang bekerja tanpa mengalami kegagalan. Terdapat 3 jenis 

bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan konstruksi sloof yaitu : 

sloof dari beton bertulang,sloof dari pasangan batu,sloof dari kayu. Ketiga bahan 

tersebut mempunyai kelebihan masing-masing jika dibandingkan dengan bahan 

lainnya, dan dipilih berdasarkan pertimbangan beban dari elemen-elemen talud, 

ketersediaan bahan, biaya, serta kemudahan dalam pengerjaan. 

Pada tahun 2002 dikeluarkan suatu standar SNI 7394:2008 No.6.5 tentang 

kekuatan tekan minimum adalah yang dimaksudkan sebagai pegangan perencana 

teknis, produsen, dan pelaksana dalam merencanakan. 

Material pembuatan beton fc’15 Mpa memiliki beberapa keunggulan 

daripada pasangan batu,antara lain berat jenisnya jauh lebih kecil, tingkat 

durabilitasnya tinggi (50-80 tahun), serta proses pengerjaan yang lebih cepat. 



 

2 

 

Namun dengan harga satuan yang berlaku di Kabupaten Poso, pada kalangan 

tertentu penggunaan beton fc’15 Mpa dianggap mahal karena Kabupaten Poso 

termasuk daerah yang memiliki persediaan batu sungai cukup banyak. Oleh 

karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Tugas Akhir 

dengan judul”PERBANDINGAN BIAYA PENGGUNAAN SLOOF BAWAH 

BETON FC’15 MPA DAN SLOOF BAWAH PASANGAN BATU SEBAGAI 

KONSTRUKSI TALUD” yang didalamnya berisi perbandingan efisiensi dari 

kebutuhan volume bahan yang digunakan serta besarnya anggaran biaya dengan 

harga satuan yang berlaku di Kabupaten Poso. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana analisa biaya struktur talud yang menggunakan sloof bawah 

beton fc’15 Mpa. 

2. Bagaimana analisa biaya struktur talud yang menggunakan sloof bawah 

pasangan batu. 

3. Bagaimana perbandingan biaya pembuatan struktur talud dengan sloof 

bawah  beton fc’15 Mpa dan sloof bawah pasangan batu. 
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C. Tujuan Penelitian 

Skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu:  

1. Menganalisa biaya pekerjaan sloof  bawah yang menggunakan beton fc’15 

Mpa sebagai konstruksi talud. 

2. Menganalisa biaya pekerjaan sloof  bawah yang menggunakan pasangan 

batu  sebagai konstruksi talud. 

3. Mengetahui perbandingan biaya pembuatan struktur talud dengan sloof 

bawah beton fc’15 Mpa dan sloof bawah pasangan batu. 

D. Manfaat Penulisan 

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

mengenai gambaran efisiensi penggunaan material beton fc’15 Mpa dan pasangan 

batu dengan harga satuan yang berlaku di Kabupaten Poso. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan masalah nantinya, 

maka perlu dibuat batasan sebagai berikut :  

1. Sloof bawah yang dibandingkan adalah sloof bawah menggunakan beton 

fc’15 Mpa dengan sloof bawah menggunakan pasangan batu. 

2. Harga satuan pekerjaan diambil dari RAB. 

3. Perhitungan biaya menggunakan analisa SNI 7394:2008 No.6.5 

4. Mutu beton yang digunakan adalah fc’15 MPa. 
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5. Dimensi 2 desain adalah sama dengan gambar rencana dan shoop 

drawing. 

6. Stabilitas talud tidak di analisis. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan untuk memudahkan 

dalam memahami isi tulisan ini sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

manfaat penelitian skripsi ini. 

BAB II DASAR TEORI 

Memaparkan penjelasan umum teori-teori dasar talud, unsur-unsur 

sloof bawah, serta analisa perhitungan biaya sloof bawah 

menggunakan beton fc’15 Mpa dan sloof bawah pasangan batu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini, serta menjelaskan diagram penelitian secara keseluruhan 

dalam bentuk diagram alir. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA 

Merupakan inti dari penulisan yaitu berisi kajian pembahasan yang 

didalamnya mencakup perhitungan yang berhubungan dengan bahan, 
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tenaga dan alat dalam pemasangan sloof bawah dalam konstruksi 

talud. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan berdasarkan hasil 

analisis dan berisi pula saran-saran untuk bahan pemasangan sloof 

bawah yang tepat dalam konstruksi taludyang sesuai perencanaan dan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


