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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Penentuan Lokasi Proyek 

Kerjaxpraktik dilaksanakan di Jalan Raja Ali Kelana, Kelurahan Belian, 

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau,/29434 pada pelaksanaan 

pembangunan apartment.dengan owner PT. Kinarya/Rekayasa, dan dengan 

kontraktor PT./Prambanan Dwipaka Tbk. 

4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek. 

Kerja praktek dilakukan dalam waktu 90 hari, dan dilakukan 

berdasarkan.ketentuan oleh pihak kampus Universitas Internasional Batam, kerja 

praktek dimulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei 2018. Kerja praktek 

dilaksankan dalam 5 hari yaitu setiap hari senin sampai dengan hari  jum’at/ pada 

pukul 09.00 WIB.-.17.00 WIB. 

4.3 Metode Kerja Praktek 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang/berupa/data 

aktual dengan tujuan untuk dianalisis dalam penyusunan laporan kerja praktik, 

berikut ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis selama 

melakukan/kerja/praktik/diproyek/pembangunan’gedung’apartement.Puri Khayangan 

Residence : 
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1. Studi Observasi 

Studi Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatansecara langsung yang dilakukan oleh penulis contohnya pengamatan 

tentang tahapan kegiatan proyek yang sedang berlangsung, khususnya saat 

pengerjaan pondasi bored pile dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Studi 

observasi ini dilakukan agar penulis dapat melihat objek secara langsung, sehingga 

mampu/untuk/memisahkan/mana yang penting dan tidak penting. 

 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan suatu/metode pengumpulan data berdasarkan 

referensi yang valid dan dapat dipercaya, data referensi diperoleh dari jurnal dan 

bacaan atau artikel yang berkaitan dengan kerja praktik yang dilaksanakan sebagai 

acuan data-data dari keterangan;observasi;lapangan. 

3. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

informasi secara lengkap, akurat dan rinci serta valid dengan cara mewawancarai 

orang atau narasumber yang berkaitan dengan proyek pembangunan apartemen 

ttersebut, orang yang berpengalaman dibidangnya, dan kendala apa saja yang 

dihadapi selama pembangunan bangunan tersebut. Informasi juga didapatkan dari 

dosen pembimbing untuk mendiskusikan mengenai kerja praktik yang dilaksanakan. 
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4.3.2 Tahap Pengolahan Data 

Analisis data dibuat berdasarkan pernyataan yang akan di susun secara teratur 

tentang berbagai metode dan prosedur dalam perancangan pembangunan apartement 

tersebut. Judul laporan kerja praktik telah ditentukan secara sistematis agar dapat 

dimengerti sebagai panduan yang dibutuhkan untuk segala permasalahan yang 

berhubungan dengan kerja praktik.  
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4.4 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode yang dilaksanakan pada pembangunan pondasi yang pada proyek 

pembangunan apartement Puri Khayangan adalah metode pengeboran, pembangunan 

pondasi jenis bored pile dikerjakan dengan cara pengeboran pada titik pondasi yang 

telah di tentukan menggunakan alat bor lalu dilakukan pengecoran dengan beton 

bermutu K-350. Metode pelaksanaan pekerjaan pada proyek ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

4.4.1 Pekerjaan Persiapan Pengeboran 

Pekerjaan awal sebelum melakukan kegiatan bor adalah pekerjaan 

persiapan.Pekerjaan persiapan adalah tahapan awal dari kegiatan rangkaian pekerjaan 

pemboran. Pekerjaan persiapan bertujuan agar proses kegiatan yang lain menjadi 

lancar. Tahapan dalam pembuatan pondasi tiang bormeliputi : 

1. Pembukaan dan Pembersihan Lahan Konstruksi  

Tahap pembersihan lahan merupakan tahap pertama dari persiapan awal 

pengeboran.Lahan dibersihkan menggunakan alat berat, pekerjaan yang dilakukan 

ialah menyingkirkan pohon, sampah, dan semak-semak serta barang yang tidak 

sepatutnya ada dilokasi proyek.Tahap berikutnya adalah perataan tanah menggunakan 

alat pemadat agar tanah sekitar menjadi padat dan memiliki elevasi tanah yang rata 

disemua bagian. 
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Gambar 4.1 Perataan tanah lokasi,sumber : dokumentasi lapangan 

2. Pekerjaan Pengukuran Tanah 

Perkerjaan pengukuran adalah pekerjaan dalam menentukan titik pondasi yang 

akan dibor. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur tanah seperti 

theodolit, waterpass, tali ukur, patok kayu dan alat lainnya.Pekerjaan ini dikerjakan 

oleh seorang surveyor.Surveyor yang bertugas harus memiliki pengalaman agar dapat 

meminimalir kesalahan dalam menentukan titik tiang bor. 

 

 

 

 

 

Melia Kusuma Putri, Analisis Hasil PDA Test Pada Pondasi Proyek Pembangunan Apartement Puri Khayangan Residence, 2018 
UIB Repository©2018



59 
 

                                  Universitas Internasional Batam 
 

Gambar 4.2 Penentuan patok lokasi tiang bor menggunakan alat theodolites, sumber : 

dokumentasi lapangan 

4.4.2 Pekerjaan Struktur 

1. Perakitan Tulangan Pondasi 

Perakitan besi tulangan untuk tiang bor dapat dlakukan bersamaan dengan 

pekerjaan pengeboran poindasi maupun perkerjaaan penentuan titik tiang bor. Alat 

yang digunakan untuk merakit tulangan ialah Crawl Crane, Rolan besi, Tang, Mesin 

las, dan electrode. 

 

        Gambar 4.3 Tulangan besi  untuk tiang bor,sumber : dokumentasi lapangan 
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2. Pekerjaan Pondasi Bored Pile 

Tahapan awal dalam pengeboran pondasi ialah pengeboran tananh 

menggunakan alat bor. Alat bor yang dipakai ada 3, yaitu auger, drilling bucket 

dan cleaning bucket.Pekerjaan pondasi dilakukan berpedoman dengan rencana 

yang telah disepakati oleh pihak owner. 

 

Gambar 4.4 Tahap awal pengeboran bor auger spiral,  

sumber : dokumentasi lapangan 
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3. Pengambilan Sampel Batuan 

Setelah pengeboran menemui tanah keras maka harus dilakukannya 

pengambilan sampel batuan yang bertujuan agar kita dapat mengetahui jenis batuan 

pada tanah tersebut.Sampel batuan diambil disetiap titik pondasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Sampel batuan, sumber : dokumentasi lapangan 

4. Pembersihan Lubang Bor 

Proses pengeboran dilakukan dengan metode wash boring dengan kecepatan 

putaran bor +/- 370 Rpm dan kekuatan tekan +/- 8000 kg. Setelah mencapai tanah 

keraspengeboran menggunakan mata bor dihentikan.Lalu dilanjutkan dengan drilling 

bucket.Cara pengerjaan drilling bucket ini adalah menggali sambil membersihkan 

lubang bor, tanah yang diangkut oleh mesin ini dipindahkan keatas permukaan lalu 

diangkut mengggunakan truk dengan bantuan excavator. Seperti pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.6 Proses pembersihan lumpur di.lubang bor menggunakan alat bor 

cleaning bucket, .sumber : dokumen lapangan 

5. Pemasangan Casing Temporary 

Pemasagan casing ini bertujuan agar menahan lapisan tanah jatuh ke dalam 

lubang bor. Casing ini berbentuk pipa yang terbuat dari baja yang berukuran diameter 

sama seperti ukuran rencana pondasi. Proses pemasangannya memerlukan alat bantu 

crane dan crane bored pile. Cara kerjanya ialah dengan menekan casing dengan crane 

boredpile sampai dengan batas yyang telah ditentukan,. 
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Gambar 4.7 Pipa casing , sumber : dokumen lapangan 

6. Tahap Akhir Pengeboran 

Jika casing telah terpasang, tahap selanjutnya ialah mengebor lubang dengan 

drilling bucket sampai kedalaman dimana mencapai tanah keraas.Selama pengeboran 

berlangsung, perlu mengganti mata bor sesuai fungsi dan jenis tanah yang ditemui 

selama pengeboran. Pengeboran dilakukan dengan metoda wash borring atau bor 

basah. 

7. Pemasangan Tulangan Besi (rebar) 

Setelah mencapai tanah keras, pengeboran dihentikan. Lalu tahap selanjutnya 

adalah pemasangan tulangan besi pada lubang tiang bor. Tulangan besi yang telah 

dibuat di tahap sebelumnya dimasukan kee tiang bor menggunakan alat bantu crane. 

Tulangan besi yang dimasukan harus sesuai dengan kedalaman tiang bor maka dari 

itu diperlukannya pengukuran kedalaman sebelum tulangan besi 
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dimasukkan.Pemasangan tulangan besi harus di lakukan secara teliti agar saat 

pengecoran tulangan besi tidak berpindah posisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pemasangan tulangan besi, 

sumber : dokumen lapangan 

8. Perakitan Pipa Tremie 

Setelah tulangan dipastikan dipasang dengan benar, lalu selanjutnya adalah 

pemasangan pipa tremi. Pemasangan pipa tremi adalah untuk mengalirkan adonan 

beton kedalam lubang bor. Pipa tremi di pasang sambung menyambung sesuai 

dengan kedalaman tiang bor. Proses pemasangan pipa tremi dibantu oleh alat berat 

crane, ujung pipa tremie berjarak 25 cm – 60 cm dari dasar lubang bor. Setelah proses 

pemasangan selesai dan dipastikan posisi pipa tremi tepat dan sesuai maka  proses 

pengecoran dapat di lakukan. 
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Gambar 4.9 Proses pemasangan pipa tremi ,sumber : dokumen lapangan 

9. Pekerjaan Pengecoran Pondasi Boredpile 

Pekerjaan pengecoran merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan 

pondasi bored pile, gagal tidaknya pondasi sangat bergantung pada proses 

pengecoran. Proses pengecoran dilakukan menggunakan truk ready mix yang dapat 

membawa adonan beton maksimum 7 kubik dalam sekali jalan.  

Tahap pekerjaaan pengecoran: 

- Memastikan semua tulangan dan pipa tremi sudah dalam posisi yang tepat 

dan tidak miring.  

- Uji Slump pada beton harus sesuai dengan perencanaan. 

- Alirkan adonan beton ke dasar lubang melalui pipa tremi. Proyek 

pembangunan apartemen ini menggunakan kualitas beton dengan mutu K-

350. 
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- Pada proses ini harus dilakukan secara teliti, pengawas lapangan harus 

memastikan bahwa beton dialirkan secara benar, agar tidak terjadi 

penurunan mmutu beton.   

- Vibrator dibutuhkan disaat saat pengecoran berlangsung agar tidak ada 

udara yang terperangkap di dalam lubang bor yang dapat menyebabkan 

beton tidak rata. 

- Pada proses pengecoran posisi pipa tremi untuk mengalirkan beton harus 

selalu diperhatikan, disini lah pengalaman seorang pengawas lapangan 

diuji. Jika pipa tremi lambat dicabut maka beton akan segera mengeras, 

dan jika terlalu cepat maka adonan beton bagian atas akan tercampur 

dengan lumpur dan material lain. 

- Pengecoran dihentikan saat adonan beton sudah terbebas dari lumpur dan 

material lain.  

- Pelepasan casing dilakukan sesaat setelah pengecoran selesai, casing 

diangkat perlahan dengan bantuan crane. Pastikan agar pengangkatan 

casing tidak merusak struktur beton 

- Setelah casing diangkat maka proses pengecoran dianggap selesai, semua 

alat pengecoran dapat dibersihkan untuk proses pengeboran dititik 

selanjutnya 
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