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BAB IV 
METODOLOGI 

 
4.1  Penentuan Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Lokasi dari penelitian ini adalah pada proyek pembangunan gedung 

bertingkat Grand Mall Batam. Dimana lokasi penelitian ini juga merupakan tempat 

peneliti melaksanakan kerja praktek di PT. Rezeki Putra Riau. Periode penelitian 

dilaksanakan mulai sejak bulan Februari sampai dengan April 2018. Penentuan 

lokasi dan waktu kerja praktek ditentukan berdasarkan pertimbangan pemenuhan 

kriteria kerja praktek yang telah dipersyaratkan oleh Program Studi Teknik Sipil 

Universitas International Batam (UIB) telah dapat dipenuhi antara lain: 

1. Proyek pembangunan gedung bertingkat sejumlah 5 Lantai 

2. Nilai Proyek sebesar IDR 1,000,000,000,000 (satu triliun rupiah) 

4.2 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan diimpleementasikan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dimana pengumpulan data, penafsiran dan penampilan 

hasilnya ditampilkan dalam bentuk numerik. Mengacu pada tujuan penelitian, 

metode analisis data yang akan digunakan berupa Analisis Statistik Deskriptif. 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. 
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Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 

4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer 

penelitian yang digunakan berupa observasi langsung proses proyek pembangunan 

di lapangan serta wawancara langsung dengan pelaksana dan pemilik proyek. 

Sedangkan data sekunder penelitian yang diambil berupa gambar kerja seperti 

denah dan spesifikasi dari proyek pembangunan gedung bertingkat Grand Mall 

Batam. Selain itu, panduan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengacu pada 

SNI 1727:2013 dan panduan Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971 juga diambil 

sebagai data sekunder pada penelitian ini. 

4.4 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode konstruksi yang digunakan untuk proyek pembangunan gedung 

bertingkat Grand Mall Batam adalah dengan metode konvensional atau Cast-in-Situ 

dan secara Bottom-Up. Metode konvensional atau Cast-in-Situ adalah sebuah 
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metode pengecoran struktur beton bertulang yang dicetak menggunakan bekisting 

langsung di lokasi proyek. Metode Bottom-Up sendiri lebih difokuskan pada 

metode pembangunan Basement. Pada metode Bottom-Up pembangunan dibangun 

dari lantai paling bawah ke atas. Adapun tahapan metode Bottom-Up sebagai 

berikut: 

1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan tahapan awal pertama kali dimana pelaksanaan 

proyek konstruksi akan dimulai. Kegiatan yang perlu dipersiapkan pada tahap 

pekerjaan persiapan adalah sebagai berikut: 

1.1 Pekerjaan Pemagaran Pembatas Sementara 

Tujuan dari pemagaran pembatas sementara dibuat untuk membatasi akses 

keluar-masuk menuju atau dari lokasi proyek. Pagar pembatas sementara 

dibuat dari spandek yang cukup tinggi. Hal ini dirancang sedemikian rupa 

bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar dari bahaya yang 

dapat diakibatkan dari proses pelaksanaan proyek berlangsung.  

 
Gambar 4.2 Pagar Pembatas Sementara, 
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1.2 Pekerjaan Direksi Keet dan Gudang 

Pekerjaan Direksi Keet dan Gudang dibuat sebagai tempat kerja dan tempat 

peyimpanan material sementara selama proses pelaksanaan proyek 

konstruksi berlangsung. Tempat kerja dan gudang sementara ini dibuat 

dipersiapkan di sekitar lokasi proyek berupa sebuah ruko. Tempat kerja 

sementara ini dilengkapi dengan ruang rapat untuk koordinasi pekerjaan. 

Selain itu, tempat kerja sementara ini juga difungsikan sebagai kantor 

pemasaran dari Grand Mall Batam. 

 
Gambar 4.3 Direksi Keet. 
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1.3 Pekerjaan Pengadaan Tower Crane 

Pengadaan Tower Crane dipersiapkan di lokasi proyek untuk 

mempermudah pengakatan atau relokasi material yang akan digunakan 

untuk proses pelaksanaan proyek. Pada proyek ini pemilik proyek telah 

mempersiapakan 3 (tiga) unit Tower Crane. Tower Crane umum digunakan 

untuk proyek pembangunan gedung bertingkat bertujuan untuk efesien dan 

efektivitas proses pelaksanaan proyek.  

 
Gambar 4.4 Tower Crane. 

 
Gambar 4.5 Tower Crane. 
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1.4 Pekerjaan Pengadaan Air dan Listrik Kerja 

Pengadaan air dan listrik kerja adalah sarana pendukung utama yang harus 

dipersiapkan dan akan digunakan agar proses proyek konstruksi dapat 

berlangsung. Pada proyek ini pemilik proyek telah mempersiapkan internal 

Mechanical and Electrical (M&E) unit untuk mempersiapkan air dan listrik 

kerja selama proses proyek konstruksi berlangsung. Sekaligus dengan 

merencanakan dan memastikan kebutuhan air dan listrik gedung bertingkat. 

2. Pekerjaan Tanah dan Pengukuran 

Pekerjaaan tanah dan pengukuran merupakan tahapan kedua dari proses 

pelaksanaan proyek konstruksi akan dilangsungkan. Kegiatan pekerjaan tanah 

dan pengukuran ini meliputi: 

2.1 Pekerjaan Pembersihan Lahan (Land Clearing) 

Pekerjaan pembersihan lahan bertujuan untuk pematangan lahan yang 

terdiri dari pembersihan dan pemadatan lahan dimana akan digunakan untuk 

pelaksanan proyek konstruksi pembangunan. Alat yang akan digunakan 

untuk kegiatan ini berupa bulldozer, excavator dan compactor. 

2.2 Pekerjaan Pengukuran 

Pekerjaan pengukuran ini dikerjakan oleh surveyor. Adapun pengukuran 

lahan yang diambil dalam kegiatan ini berupa penentuan batas-batas 

bangunan dan elevasi lantai. Patok dari hasil pengukuran lahan ini kemudian 

digunakan untuk pedoman proses pelaksanaan proyek konstruksi. Alat yang 

digunakan untuk kegiatan ini adalah theodolite. 
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2.3 Pekerjaan Pemasangan Bowplank 

Pekerjaan pemasangan Bowplank ini merupakan pekerjaan lanjutan dari 

pekerjaan pengukuran diatas. Pekerjaan pemasangan Bowplank adalah 

pematokan hasil pengukuran lahan, gunanya untuk mempermudah 

pelaksana proyek untuk memulai proses pelaksanaan proyek konstruksi. 

3. Pekerjaan Struktur Bangunan 

Pekerjaan struktur bangunan adalah tahapan inti dimana pelaksanaan proyek 

konstruksi gedung bertingkat akan berlangsung. Pekerjaan struktur bangunan ini 

mencakupi kegiatan dibawah ini, antara lain: 

3.1 Pekerjaan Pondasi 

Pekerjaan pondasi adalah elemen struktur bawah yang berfungsi untuk 

mentransfer beban struktur atas ke dalam tanah. Pondasi yang digunakan 

untuk proyek ini adalah dengan tiang pancang. Alat yang digunakan untuk 

proses pemancangan adalah dengan menggunakan drop hammer dan mesin 

las untuk penyambungan. Kemudian tiang pancang tersebut duji dengan 

metode Loading Test dan PDA Test. Setelah hasil uji telah lolos, maka 

pekerjaan pemancangan dilanjutkan dengan pembuatan Pile Cap agar 

pekerjaan pondasi dapat diselesaikan dengan sempurna sesuai dengan 

keperluan beban gedung yang akan ditanggung. Pembuatan Pile Cap 

dimulai dari penggalian dan pemotongan tiang pancang, pembesian, 

pembuatan bekisting Pile Cap dengan menggunakan batu bata dan 

kemudian dilanjutkan dengan pengecoran. 
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Gambar 4.6 Pile Cap. 

3.1.1 Metode Uji Pekerjaan Pondasi 

Pekerjaan pondasi sangat kritikal untuk pembangunan struktur atasnya. 

Oleh Sebab itu, uji pekerjaan pondasi harus dilaksanakan ketika 

pekerjaan pondasi sudah slesai untuk melanjutkan pekerjaan strukur 

atas. Pengujian pekerjaan pondasi dilakukan untuk mengetahui daya 

dukung pondasi dan keutuhan tiang dan sambungannya. Adapun 

metode uji pekerjaan pondasi yang digunakan adalah: 

a. Loading Test 

Loading Test yang dilakukan ada 2 (dua) macam, yaitu: 

i. Static Axial Loading Test 

Metode uji Static Axial Loading Test dilakukan untuk menguji 

respon tiang pancang terhadap pembebanan statis dari bagian atas 

tiang pancang. Parameter yang digunakan untuk metode uji static 

axial loading test ini adalah kapasitas beban test (250% dari nilai 

beban desain) dengan jumlah Cycle Test sebanyak 5 kali dengan 

kapasitas beban test atau sampai dengan batas Settlement 40mm 

(Pipe Failure). Alat yang digunakan dalam pengujian Static Axial 
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Loading Test adalah Hydraulic Jack, Electric Pump, genset, 

Pressure Gauge, Settlement Dial Indicator, Magnetic Base 

Adjustable, Reference Beam, Main Beam, Cross Beam, plat 

matras, Concrete Block for Base Support, Load Plate, Lighting, 

Waterpass dan Load Cell. 

ii.  Lateral Loading Test 

Metode uji Lateral Loading Test dilakukan untuk menguji 

respon tiang pancang terhadap pembebanan statis secara lateral 

(Horizontal Test). Parameter yang digunakan untuk metode uji 

Lateral Loading Test ini adalah kapasitas beban test (200% dari 

nilai beban desain) dengan jumlah Cycle Test sebanyak 4 kali 

dengan kapasitas beban test atau sampai dengan batas 

Settlement 40mm (Pipe Failure). Permukaan tiang test harus 

rata, dongkrak hidrolik dipasang 90 derajat ke tiang pancang dan 

adanya Dial Gauge untuk pengukuran defleksi tiang minimal 

sebanyak 2 (dua) buah dan dalam telah di kalibrasi. Alat yang 

digunakan dalam pengujian Lateral Loading Test adalah 

Reference Beam, plat besi, Waterpass, Cutting Torch, mistar 

siku kecil, kawat las, gerinda kecil, genset, pompa hidrolik, 

lampu penerangan, terpal, mesin las dan plat dudukan Dial. 
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Gambar 4.7 Loading Test, sumber: Dokumentasi Lapangan. 

iii. PDA (Pile Driving Analyzer) Test 

Metode uji PDA Test dilakukan dengan sebuah software pada laptop, 

accelerometer untuk menghitung kecepatan, transducer untuk 

mengukur rengangan pada tumbukan, sambungan kabel dan bor 

tangan. Pipe di cor dan dipasangkan casing, peletakan sensor 

transducer kemudian accelerometer dan strain transducer 

dihubungkan ke software PDA melalui kabel. Accelerometer dan 

strain transducer harus di kalibrasi dan pemukulan hammer dapat 

dilakukan dengan metode jatuh bebas. 
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Gambar 4.8 PDA Test, sumber: Dokumentasi Lapangan. 

3.2 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 

Pekerjaan Dinding Penahan Tanah adalah elemen struktur bawah yang 

berfungsi untuk pembuatan lantai basement. Struktur dinding penahan tanah 

dibuat sejajar ke arah tanah sehingga gaya yang ditanggung oleh struktur ini 

berupa gaya aktif, tanah, air dan gaya pasif dari penahan tanah itu sendiri serta 

gaya surcharge, gaya vertical dari atas. Di proyek ini pekerjaan dinding 

penahan tanah dibuat dengan menyambungkan tulangan pada pile cap. 

Adapun pengerjaan dinding penahan tanah ini dimulai dari pembesian, 

pembuatan bekisting, pengecoran dan pembongkaran bekisting. 
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Gambar 4.9 Dinding Penahan Tanah, sumber: Dokumentasi Lapangan. 

3.3 Pekerjaan Tie Beam 

Perkerjaan Tie Beam adalah struktur bawah yang cara bekerja menyerupai 

kinerja balok, Tie Beam dibuat bertujuan untuk mengikat pondasi satu 

dengan yang lainnya agar tidak terjadi penurunan setempat akibat 

pembebanan struktur atas. Di proyek ini pembuatan bekisting pada Tie 

Beam dikerjakan dengan mengunakan bekisting dari batu bata sama seperti 

pekerjaan pile cap. Hal ini dibuat sedemikian rupa dengan pertimbangan 

efektifitas and efisiensi terhadap medan kerja. 

3.4 Pekerjaan Struktur Kolom 

Struktur kolom adalah elemen struktur atas yang berfungsi menerima beban 

dari balok dan disalurkan ke pondasi ke dalam tanah melalui kolom. Di 

proyek ini kolom dibuat dengan moulding bekisting kolom lock beam. 

Pembuatan struktur kolom dimulai dari pembuatan pembesian di lapangan 
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pembesian, seiring dengan pemasangan bekisting kolom lock beam. Setelah 

pembesian selesai, pembesian diangkat oleh tower crane untuk di masukan 

ke dalam bekisting kolom lock beam yang sudah terpasang, kemudian 

dilanjutkan dengan pengecoran dan pembukaan bekisting kolom lock beam 

setelah hari pembetonan mencapai target. Hal yang diperhatikan dalam 

pembuatan pembesian struktur kolom adalah jumlah pembesian, tumpuan 

kolom, elevasi, skor, spasi antar besi minimal 2.5 cm (dua koma lima 

centimeter) dan sambungan. Tujuan spasi antar besi ditentukan minimal 2.5 

cm supaya pada saat pengecoran agregat kasar dapat lewat dengan 

sempurna. 

 
Gambar 4.10 Struktur Kolom. 
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Gambar 4.11 Bekisting Kolom. 

3.5 Pekerjaan Struktur Balok 

Struktur balok adalah bagian dari struktur atas yang berfungsi menerima 

beban dari pelat lantai. Di proyek ini balok dibuat dengan bekisting papan 

multiplek. Pembuatan struktur balok dimulai dari pembuatan bekisting 

multiplek, pembesian balok, dilanjutkan dengan pemasangan pelat lantai. 

Kemudian struktur balok dan struktur pelat lantai dicor secara bersamaan 

dan bekisting dibongkar setelah hari pembetonan mencapai target. Hal yang 

diperhatikan dalam pembuatan pembesian struktur balok adalah jumlah 

pembesian, tumpuan balok induk dan balok anak, skor, spasi antar besi 
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minimal 2.5 cm (dua koma lima centimeter) dan sambungan. Tujuan spasi 

antar besi ditentukan minimal 2.5 cm supaya pada saat pengecoran agregat 

kasar dapat lewat dengan sempurna. 

 
Gambar 4.12 Bekisting Balok. 

 
Gambar 4.13 Pembesian Balok. 

3.6 Pekerjaan Struktur Pelat Lantai 

Struktur Pelat lantai merupakan bagain dari struktur atas yang bertujuan 

untuk menahan beban sesuai fungsi gedung. Struktur pelat lantai dibuat 

secara horizontal setelah struktur balok telah dikerjaankan. Struktur balok 
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dan pelat lantai dicor secara bersamaan. Di proyek ini pelat lantai dibuat 

dengan 2 material yaitu material spandek dan material papan multiplek. 

Material papan muliplek digunakan di daerah – dearah yang sulit dan tidak 

dapat dijangkau oleh material spandek. 

 
Gambar 4.14 Pelat Lantai Material Spandek. 

 
Gambar 4.15 Pelat Lantai Material Papan Multiplek. 
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