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Abstrak 

 
Dalam beberapa tahun ini, seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia 

mendapat dorongan penuh dari pemerintah sehingga perekonomian di seluruh 
wilayah akan lebih merata dengan terhubungnya antar wilayah. Dikarenakan 
semakin terbukanya konektivitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur, 
sehingga Kota Batam juga memiliki minat yang tinggi terhadap pembangunan 
gedung bertingkat. Hal ini juga ditekankan melalui pernyataan dukungan Badan 
Pengusahaan Batam untuk mengalokasikan lahan untuk pembangunan ke atas. 
Dengan adanya tren pembangunan ke atas, pembangunan basement pada sebuah 
gedung juga semakin digemari.  

Metode konstruksi merupakan bagian yang paling berperan dalam 
pelaksanaan pembangunan dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 
Metode pelaksanaan pembangunan basement terdapat dua cara yaitu dengan 
metode konstruksi bottom-up dan metode konstruksi top-down. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisa perbandingan metode konstruksi, biaya dan 
waktu antara metode konstruksi bottom-up dan metode konstruksi top-down. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data 
dikumpulkan, ditafsirkan, dan ditampilkan dalam bentuk numerik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengerjaan dengan metode 
konstruksi top-down pada pembangunan basement memerlukan keahlian khusus 
dan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan metode konstruksi 
bottom-up pada pembangunan basement. Dalam pengerjaannya, metode konstruksi 
top-down dapat menghemat waktu pelaksanannya dikarenakan pengerjaan 
basement dan pengerjaan struktur atas dapat dikerjakan secara bersamaan. Biaya 
pengerjaan metode konstruksi top-down IDR16,971,100,000,- lebih mahal sebesar 
11.86% dibandingkan dengan metode konstruksi bottom-up IDR14,389,900,000,-. 
Waktu pengerjaan metode konstruksi top-down selama 231 hari lebih cepat sebesar 
27.27% dibandingkan dengan metode konstruksi bottom-up selama 294 hari. 
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