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BAB I 

 PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batam merupakan kota yang sedang banyak mengalami 

perkembangan, baik dalam segi teknologi maupun infrastruktur. Banyaknya 

perusahaan dalam bidang konstruksi ini sedang melakukan pembangunan 

infrastruktur yang nantinya akan menjadi suatu destinasi bagi masyarakat Batam 

maupun turis. Dimulai dari apartemen, tempat wisata, gedung pemerintahan, 

perkantoran, mal, sekolah dan kampus. Setiap pembangunan infrastruktur ini 

memiliki manfaat serta desain yang unik sesuai dengan kebutuhan serta biaya 

yang memadai dan waktu pekerjaan yang singkat, tepat dan memiliki mutu. Salah 

satu nya adalah proyek pembangunan “Oxley Convention City” yang berada 

dipusat kota Batam yaitu Batam Center.  

Oxley Convention City memiliki 3 ( Tiga ) gedung yang di peruntukan 

untuk apartemen, dan 1 ( Satu ) gedung yang di peruntukan untuk Shopping Mall. 

Untuk struktur bawah pada bangunan ini, konstruksi pondasi yang di gunakan 

adalah pondasi Tiang Pancang. Pada pengerjaan pondasi Tiang pancang pada 

proyek pembangunan Oxley Convention City ini menggunakan 2 alat yang 

berbeda, yaitu Hydraulic Jack dan Hammer.  

Tugas akhir yang akan dibahas yaitu mengenai “Studi Perbandingan 

Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic 

Tiang Pancang Beton Prestressed”. Dari data perbandingan tersebut diharapkan 

dapat mengetahui dari segi penggunaan alat Hydraulic Jack atau Hammer 

manakah yang lebih efisien dan lebih murah jika di bandingkan dengan waktu.  
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Perencanaan pekerjaan pondasi harus diperhitungkan dengan jelas dan 

benar baik dalam segi biaya maupun waktu. Karena akan mempengaruhi suatu 

pekerjaan apabila dalam segi biaya tidak mendukung serta waktu yang di 

butuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan suatu bangunan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka timbul lah 

perumusan masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir ini: 

1. Berapakah satuan biaya yang akan di gunakan untuk pekerjaan 

pondasi Tiang Pancang menggunakan alat Jacking dan Hammer? 

2. Apakah waktu pekerjaan menggunakan alat Jacking dan Hammer 

dapat mempengaruhi biaya?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penulis akan membatasi pembahasan yang akan dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Membahas struktur pondasi tiang pancang beton prestressed. 

2. Menganalisis kembali biaya yang akan di gunakan jika pekerjaan 

pondasi tiang pancang menggunakan 2 (dua) alat secara bersamaan.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian berikut adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perbedaan biaya dan waktu jika pekerjaan pondasi tiang 

pancang menggunakan alat Jacking dan Hammer? 
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2. Mengetahui berapa persentasi keuntungan dan kerugian apabila 

pekerjaan pondasi tiang pancang menggunakan Jacking dan Hammer 

baik dalam segi biaya maupun waktu.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan biaya antara 2 alat jika 

pekerjaan pondasi menggunakan alat Jacking dan Hammer dalam 

segi waktu. 

B. Bagi Akademik 

Pada penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai referensi 

agar pada penelitian berikut nya dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya . 

C. Bagi Masyarakat 

Dapat di jadikan sebagai refensi untuk para kontraktor agar 

merencanakan dengan tepat penggunaan metode pondasi Tiang 

Pancang pada alat Jacking dan Hammer. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi laporan penelitian ini menjadi beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 
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Pembahasana mengenai latar belakang pemilihan topik penelitian, 

rumusan masalah yang akan di pecahkan, tujuan penelitian, serta 

manfaat penelitian bagi mahasiswa, masyarakat, serta kontraktor.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan dalam tinjauan pustaka ini memiliki sedikit 

pembahasan mengenai dasar-dasar pondasi, baik pondasi Bored 

Pile maupun Tiang Pancang. Serta rumus yang akan digunakan 

dalam menganalisis biaya pekerjaan pondasi. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian mengenai topik-topik yang 

akan di jadikan sebagai analisa, sumber data yang akan di Analisa , 

flowchart penyusunan laporan, dan analisa perbandingan dari 

seluruh data yang terkumpul. 

4. BAB IV ANALISA 

Membahas proses perhitungan dari data-data yang terkumpul. 

Data-data yang terkumpul didapat dari pelaksana proyek serta 

kontraktor perencana.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang di rangkum 

menjadi sebuah perbandingan antara kedua metode agar dapat 

digunakan sebagai acuan pemilihan metode pekerjaan. 
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