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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Lokasi Kerja Praktek 

Kerja praktek di lakukan di proyek pembangunan Apartemen Puri 

Khayangan Residance Batam dengan owner dari PT. Kinarya Rekayasa dan 

pelaksanaannya dijalankan oleh PT. Almatra dan PT. Skema Rekayasa Cipta 

sebagai konsultan perencana dan PT. Prambanan Dwi Paka sebagai kontraktor. 

Apartemen Puri Khayangan Residence Batam berskala proyek besar       

(Rp. 150.000.000.000) dengan total 18 (delapan belas) lantai dan 490 unit. 

4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu pelaksaan kegiatan kerja praktek yang telah ditetapkan oleh 

Universitas Internasional Batam yaitu selama 3 (tiga) bulan. Kerja praktek 

dimulai pada tanggal  yang tertera di surat permohonan ijin kerja praktek yang 

diajukan oleh mahasiswa, penulis memulai kerja praktek pada tanggal 13 Februari 

2018 sampai dengan 13 Mei 2018. Pelaksanaan kerja praktek dalam waktu 6 

(enam) hari yaitu setiap hari senin-sabtu dimulai dari pukul 08.00 WIB- 17.00 

WIB. 

4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan dari pengumpulan data bagi penulis adalah  untuk mendapatkan 

informasi data yang aktual untuk laporan kerja praktek penulis. Berikut cara-cara 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis  selama kerja praktek di proyek 

pembangunan apartemen Puri Khayangan Residance Batam sebagai berikut
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4.3.1 Metode Pengamatan (Observation) 

Metode Pengamatan (Observation) merupakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data-data yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan. Selama kegiatan kerja 

praktek berlangusng yang diamati yaitu : 

1. Mengamati proses pekerjaan struktur yang berlangsung di lapangan 

dari persiapan hingga penyelesaiannya dan pengujian kuat tekan 

beton. 

2. Mengamati hal-hal yang berhubungan dengan struktur seperti 

material, alat yang dibutuhkan selama proses pengerjaan berlangsung. 

3. Mengamati hal-hal yang mengakibatkan sesuatu proyek tidak berjalan 

sesuai dengan yang ditetapkan, dan mencari solusi dari permasalahan 

tersebut. 

4.3.2 Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara (Interview) adalah metode mengumpulkan data dengan 

mengajukan tanya jawab / interview kepada pihak yang berhubungan untuk 

mendapatkan informasi / data. Pihak yang terlibat dalam pembanguna Apartemen 

Puri Khayangan Residance yaitu dari kontraktor, pengawas proyek, 

subkontraktor, mandor, dan tukang. Pertanyaan yang akan diajukan penulis  

mengenai kendala yang hadapi selama proses pembangunnan apartemen, 

memepertanyakan hal yang belum diketahui oleh pekerjaan tersebut. Fungsi dari 

metode wawanara (Interview) yaitu penulis mendapatkan informasi baru dan 

untuk menjadi bekal pengalaman dimasa depan. 
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4.3.3 Metode Deksriptif (Literatur) 

             Metode deksriptif adalah metode pengumpulan data  yang akurat dengan 

cara membandingkan data-data yang sudah ada. Membandingkan data-data yang 

sudah ada seperti data-data yang ada didalam buku apakah sama dengan data-data 

yang ada di lapangan. 

4.4 Tahap Analisis Data 

Analisis data adalah menganalisa data berdasarkan pernyataan dan 

penguraian yang akan disusun secara sistematis dalam proses pembangunan 

apartemen Puri Khayangan Residance. Judul kerja praktek telah ditetapkan dan 

dibuat secara sistematis sehingga mudah dimengerti. 

4.5 Metode Pelaksanaan Konstruksi  

Metode pelaksanaan pembuatan pondasi yang berada di pembangunan 

apartemen Puri Khayangan Residance yaitu dengan cara pengeboran, pembuatan 

pondasi bored pile dengan cara pengeboran pada titik yang telah di patok 

sebelumnya. Pengeboran tanah menggunakan alat berat crane setelah itu tanah 

yang telah selesai di bor di cor dengan mutu beton K-350. 

Metode pelaksanaan kerja pada proyek diuraikan sebagai berikut : 

4.5.1 Pekerjaan Persiapan 

             Pekerjaan persiapan adalah awal dari pekerjaan sebelum dimulainya suatu 

proyek untuk memperlancar proses kegiatan pengerjaan proyek. Pekerjaan 

persiapan bertujuan menyimpan material, dan menyimpan dokumen bagi 

pelaksana dan lai-lain. 
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Berikut pekerjaan persiapan pada proyek pembangunan Apartemen Puri 

Khayangan Residance : 

1. Pengadaan pagar penutup proyek 

2. Pengadaan gudang proyek  

3. Pemasangan Tower Crane 

4.5.2 Persiapan Material 

a) Mutu Beton K-350 dengan beton ready mix supplier dari : 

- PT. Graphika Batam Beton 

- PT. Perkasa Beton Batam  

b) Besi Beton 

- Besi atas dan besi bawah uk. 25 mm 

- Besi untuk spiral uk. 10 mm 

4.5.3 Pekerjaan Pengukuran  

Dalam pengerjaan pengukuran tanah untuk menentukan titik-titik pondasi  

menggunakan alat  ukur tanah yang bernama  total station atau theodolite, 

waterpass, alat ukur, tali dan alat pelengkap lainnya. Surveyor adalah orang yang 

bekerja mengukur tanah dan menentukan titik-titik pondasi. Surveyor orang yang 

berpengalaman dalam mengukur dan menentukan titik pondasi supaya 

meminimalisir kesalahan dalam menetukan titik pondasi. Tujuan dari pekerjaan 

pengukuran ini yaitu untuk mementukan titik koordinat lokasi dan luas area tanah 

sesuai dengan perencanaanya. 
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4.5.4 Pekerjaan Struktur  

1. Perakitan Tulang Tiang Bor  

Untuk perakitan tulang besi tiang bor dilakukan secara paralel dengan 

mengikuti titik pondasi. Alat yang digunakan untuk merakit tulangan besi 

yaitu rolan besi, tang, crawel crane, mesin las dan electrode.  

2. Pekerjaan Pondasi BorePile 

Pondasi adalah struktur bangunan yang  berada disusunan paling 

bawah suatu bangunan, fungsi dari pondasi sendiri yaitu penyalurkan beban 

dari struktur bangunan yg berada diatas menuju tanah. Pondasi bore pile 

adalah pondasi dalam yang mempunyai bentuk tabung. Pengerjaan pondasi 

menggunakan alat crane bore pile. 

3. Pembersihan Lubang Bor 

Setelah proses pengeboran pondasi yang menggunakan sistem bor 

basah / wash borring selesai maka selanjutnya melakukan pembersihan 

lubang pondasi. Pembersihan dasar lubang pondasi menggunakan alat 

khusus pembersih yaitu cleaning bucket dan hatus sesuai dengan ukuran 

diameter lubang. Area disekitar lubang bor dibersihkan dari gundukan 

lumpur dengan excavator, bertujuan supaya memudahkan asks mobilisasi 

pekerjaan dan alat-alat berat. 

4. Pemasangan Casing Temporary 

Pemasangan casing temporary  bertujuan menahan tanah  supaya 

tidak jatuh atau longsor ke dalam lubang bor, casing berbentuk pipa dengan 

diameter kurang lebih sama dengan lubang bor. Casing dipasang dengan 

cara memancang, menekan pipa sampai kedalaman yang telah ditentukan, 
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alat bantu yang digunakan untuk memasukkan casing ke dalam lubang bor 

yaitu crowl crane dan crane borepile. 

5. Tahap Akhir Pengeboran 

Tahap akhir pengeboran yaitu melakukan pengeboran dengan mata 

bor drilling bucket with bullet flat teeth samapi titik keras pada tanah. 

Dalam proses pengeboran tanah alat crane borepile memiliki 3(tiga) mata 

bor yaitu spiral auger, Cleaning bucket, drilling bucket with flat teeth. Pada 

saat pengeboran perlu mengganti mata bor dengan sesuai fungsinya seperti 

cleaning bucket yang memiliki fungsi membersihkan dasar lubang, 

sedangkan drilling bucket with flat teeth fungsinya memecahkan batuan 

yang sulit dipecahkan didasar lubang. 

6. Pemasangan Tulangan Besi 

Pemasangan tulangan besi dibantu dengan alat crowl crane dengan 

cara diangkat dengan posisi tulangan tegak lurus dengan posisi lubang 

borepile. Kerangka tulangan besi dimasukan secara berlahan kedlam lubang 

borepile dan ditahan menggunakan besi potongan melintang. 

7. Perakitan Pipa Tremie 

Setelah kerangka tulangan besi masuk kedalam lubang borepile, lalu 

melakukan perakitan pipa tremie yang disambung-sambung untuk 

mempermudah proses pengecoran. Ujung pipa tremie harus berjarak antara 

25 sampai 50 cm dari lubang dasar borepile, bila jaraknya kurang dari 25 

cm maka adona beton mampet dipapa sehingga menghambat aliran adonan 

beton dan bila jaraknya melebihi 50 cm mengakibatkan terjadinya 

pengenceran adonan di awal karena bercampur dengan air. 
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8. Pengecoran Pondasi Borepile 

Proses pengecoran adalah proses yang menentukan berfungsinya atau 

gagalnya tulangan pada pondasi, pengecoran dilakukan dengan 

menggunakan truk molen / concrete mixer truck yang mampu membawa 

adonan beton sebanyak 7(tujuh) kubik. Tahap proses pengecoran yaitu : 

a) Pastikan kerangka tulangan besi dan pipa tremie terpasang dengan 

baik tidak miring. 

b) Sebelum adonan beton segar dimasukkan kedalam lubang pondasi 

perlu uji slumb dan membuat sampel adonan beton tujuannya untuk 

menganalisis mutu beton sesuai dengan mutu beton yang telah 

ditetapkan dan tidak kurang ataupun lebih. 

c) Adonan beton segar dialirkan kedalam lubang pondasi melalui pipa 

tremie, proyek apartemen Puri Khayangan Residance 

menggunakan kualitas beton dengan mutu K-350. 

d) Pipa tremie yang terisi adonan beton diangkat secara berlahan 

supaya adonan beton turun kedalam dasar lubang pondasi. 

Pengecoran harus dikerjakan secara terus menurus agar 

mengantisipasi kemampetan yang terjadi pada pipa tremie. 

e) Pada saat proses pengecoran dibutuhkan vibrator, tujuannya 

memastikan tidak ada udara yang berada didalam lubang bor. 

f) Pada saat pipa tremie sudah penuh dan mengakibatkan ujung beton 

tidak dapat mengalir karena tekanan dari bawah yang sangat kuat, 

maka perlu melakukan hentakan-hentakan pipa tremie supaya 

adonan beton dapat masuk kedalam lubang bor. Dalam proses 
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menghentakkan pipa tremie munggunakan bantuan alat crowl 

crane. 

g) Setelah adonan beton segar naik ke permukaan dan telah bersih dari 

lumpur makan proses pengecoran telah selesai. 

h) Pelepasan casing temporary dilakukan setelah proses pengecoran 

selesai, pelepasan casing ditarik secara berlahan menggunakan 

sling yang dikaitkan dengan crowl crane. 

i) Setelah proses pengecoran selesai maka peralatan borepile 

dibersihkan dan melakukan pengeboran lagi pada titik yang telah 

ditetapkan. 

9. Pile Driving Analyzer Test (PDA) 

Pile Driving Analyzer Test (PDA) merupakan alat test untuk menguji 

daya dukung aksial tiang, efesiensi energi yang ditransfer energi pukulan palu 

terhadap tiang borepile, nilai keutuhan tiang atau integritas tiang, penurunan / 

dispacemen tiang. PDA test ini menggunakan komputer yang didapat dari 

transducer dan accelerometer untuk mendapatkan kecepatan dan kurva gaya 

ketika tiang dipukul oleh hammer / palu. Pada saat penulis kerja praktek PDA 

test dilakukan pada titik BP 55, BP 165. 

10. Tes Kuat Tekan  

Tes kuat tekan  merupakan test untuk menguji kekuatan beton sampai 

titik kehancuran beton tersebut, serta dapat menentukan waktu untuk 

pembongkaran bekisting balok dan plat lantai. Test kuat tekan beton ini 

dilakukan pada umur beton 7 (tujuh)  hari, 14 (empatbelas)  hari dan 28 

(duapuluh delapan)  hari. Uji kuat tekan beton menggunakan mutu beton K-
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350 bentuk kubus dan test kuat tekan beton dilaksanakan di laboratorium 

Graphika Batam Beton (GBB), Perkasa Beton Batam (PBB). 
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