
 56  Universitas Internasional Batam 

BAB IV 

METODOLOGI 

4.1. Penentuan Lokasi Proyek 

Kerja praktek yang dilaksanakan selama tiga bulan dilakukan di Jalan 

Brigjen  Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Sagulung Kota Batam–

Provinsi  Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Agung 

Tanjung Uncang Kota Batam dengan owner Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 

dan kontraktor PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. 

4.2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kerja praktek yang dilakukan dengan jangka waktu tiga bulan, dan 

dikerjakan berdasarkan ketentuan oleh pihak kampus Universitas Internasional 

Batam, dimulai dari bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei 2018. Kerja praktek 

dilaksanakan dalam waktu 5 hari yaitu setiap hari senin sampai dengan hari Jumat 

pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 

4.3. Metode Kerja Praktek 

4.3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa data 

aktual dan gambaran untuk dianalisis dalam penyusunan laporan kerja praktek, 

berikut tata cara pengumpulan data yang dilakukan penulis selama melakukan 

kerja praktek di proyek pembangunan Masjid Agung Tanjung Uncang Kota 

Batam : 
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1. Studi Observasi 

Studi Observasi merupakan metode pengamatan dilakukan secara langsung 

di lapangan, meliputi teknik pekerjaan yang sedang berlangsung, pengamatan 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan struktur, khususnya 

struktur dinding penahan tanah dilihat tahapan pkerjaan dari awal sampai akhir 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan suatu pengumpulan data yang didapatkan dari 

buku-buku dan jurnal-jurnal yang berisi tentang contoh analisa yang digunakan 

dalam perhitungan struktur retaining wall. Metode literatur digunakan dalam 

pemecahan-pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan 

kerja praktek ini. 

3. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai atau bertanya jawab langsung 

dengan semua pihak yang terkait dalam pekerjaan pembangunan Masjid Agung 

Tanjung Uncang Kota Batam. Wawancara dengan pihak kontraktor, pengawas 

proyek, mandor, maupun dengan tukang mengenai hal-hal yang belum diketahui 

atau menanyakan berbagai masalah yang dijumpai di lapangan dengan maksud 

agar mendapatkan masukan-masukan yang berarti dalam kerja praktek ini. 

4.3.2. Tahap Analisis Data 

Analisis data dibentuk berdasarkan dari uraian dan pernyataan yang akan 

disusun secara sistematis tentang berbagai metode dalam perancangan atau 

pembangunan Masjid Agung Tanjung Uncang Kota Batam. Judul laporan kerja 

praktek yang telah dipilih dan dibuat secara tersusun sehingga mudah dimengerti 
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sebagai refrensi pemecah masalah yang ada  berhubungan dengan kerja praktek di 

lapangan.  

4.4. Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode Pelaksanaan pembuatan struktur  retaining wall yang 

diaplikasikan pada proyek pembangunan  Masjid Agung Tanjung Uncang Kota 

Batam yaitu dengan metode pondasi tiang pancang, pilecap, sloof dan pembuatan 

kolom lalu di sambung dengan pekerjaan dinding penahan tanah yang tiap asnya 

memiliki lebar 9m  yang direncanakan dengan mutu beton K-350 dan kekuatan 

besi 400 mpa. Metode pelaksanaan konstruksi ini hanya akan berfokus pada 

struktur pekerjan retaining wall saja dan dapat diuraikan sebagai berikut : 

4.4.1. Pekerjaan Struktur 

Pekerjaan struktur retaining wall  mencakup juga pekerjaan struktur 

kolom dan melibatkan beberapa kegiatan antara lain adalah penentuan as 

kolom, penulangan kolom,  penulangan dinding, pemasangan bekisting kolom, 

pemasangan bekisting dinding, pemasangan bekisting kolom, pengecoran 

kolom dan dinding  dan pembongkaran bekisting kolom dan dinding. 

Berikut merupakan diagram alir pekerjaan struktur retaining wall : 

 
 

 

Gambar 4. 1 Diagram Alir Pekerjaan Struktur Retaining Wall 
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1. Penentuan As Kolom 

Hasil pematokan dan pengukuran yang didapatkan digunakan untuk 

mementukan titik pada as kolom. Penentuan pada as-as kolom menggunakan alat 

teodolith, yang mana menentukkan  titik awal as dan membuat titik-titik as 

lainnya dengan menngunakan titik awal sebagai patokkan. Letak as-as kolom 

harus selalu sering  dikontrol karena ada kemungkinan as-as tersebut berubah dari 

as awal yang terlah dibuat. Marking lurus yang merupakan garis lurus hitam pada 

plat lantai akan sangat membantu dalam menentukan as kolom. Marking ini 

merupakan benang hitam putus-putus yang jika diletakkan di lantai akan 

membentuk garis hitam. 

2. Perakitan Tulangan Struktur Kolom  

 
Langkah-langkah pekerjaan pembuatan tulangan struktur kolom adalah 

sebagai berikut: 

1) Tulangan yang akan dibuat harus sesuai dengan ukuran  yang ada pada 

gambar kerja (shop drawing) yang telah di setujui oleh pihak 

manajemen konstruksi baru akan didtangkan oleh pihak logistic ke 

lokasi proyek sesuai dengan kebutuhan tulangan untuk struktur kolom. 

Panjang tulangan dari supplier adalah 12 m. 
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Gambar 4. 2 Besi  

2) Untuk memotong tulangan besi menggunakan alat yang bernama 

bar cutter dan untuk membengkokkan tulangan besi mengunakan 

bar bender. 

 

Gambar 4. 3 Bar Cutter 

 

Gambar 4. 4 Bar Bender 
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 Untuk membuat sengkang pada kolom dengan pengait 

pembengkokkan dengan sudut 135
ο
, panjang tulangan besi yang 

diperlukani adalah sepanjang kelilingi tulangan ditambah dengan 

panjangi pengait sebesar 6 kalii diameter tulangan. Sementarai 

untuk pengait di ujungi tulangan yang dibengkokan dengani sudut 

90
ο
 panjang pengait yangi dibutuhkan adalah 12 kalii diameter 

tulangan.  

 

Gambar 4. 5 Panjang Pembekokan Ujung Sengkang yang Dibutuhkan 

 

3) Pemotongan tulangan utama dilakukan sepanjang tinggii kolom 

perlantai bangunani ditambah dengani panjang penyaluran tulangan 

untuki keperluan penyambungan tulangan. Panjang penyaluran 

kolom minimali sebesar 50 kali diameter tulangan terbesari yang 

disambung. Penyempitan bagian bawah tulangani sepanjang 

panjang penyaluran dilakukani untuk memudahkan penyambungan 

tulangani kolom tiap lantai. 
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Gambar 4. 6 Sengkang 

 

Gambar 4. 7 Rakitan Tulangan besi 

 

4) Untuk mengikat tulangan sengkang dengan tulangan utama kolom 

menggunakan kawat bendrat 

3. Perakitan Tulangan dan Pemasangan Dinding 

Perakitan Tulangan dinding dilakukan langsung dilapangan dengan 

menyambungkan tulangan dinding pada tulangan sloof mengaitkan 

tulangan dinding searah horizontal ke tulangan kolom yang berjarak 9m 

dari titik as satu ke titik as lainnya. Masing-Masing diameter tulangan 

dinding adalah 16mm searah vertical, 13mm searah horizontal, dan 22mm 
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serah menyilang yang masing-masing tulangan dinding diikat dengan 

kawat bendrat satu sama lain.  

 

Gambar 4. 8 Rakitan Tulangan Dinding 

 

Gambar 4. 9 Tulangan Dinding 

4. Pemasangan Tulangan Kolom 

 Pemindahan Tulangan Kolom ke lokasi pemasangan tulangan pas as yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan tower crane, dilanjutkan dengan 

memasang tulangan utama yang diangkat dengan tower crane lalu disambungkan 

dengan  tulangan utama dibawahnya. Kemudian dimasukkan tulangan sengkang 

dari bagian atas  ke tulangan utama yang telahi tersusun sebelumnya. Kaitkan 

antara tulangani sengkang dengan tulangani utama menggunakan kawat bendrat. 
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Panjang sambungan tulangan kolom dengan tulangan utama adalah 1 meter. Pada 

bagian luar penulangan kolomi diberi beton decking untuk selimut beton. 

 

 

Gambar 4. 10 Penyambungan Tulangan Besi 

 

Gambar 4. 11 Tower Crane 
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Gambar 4. 12 Beton Decking 

5. Pemasangan Bekisting Kolom dan Dinding 

Setelah tulangan kolom dan dinding dipasang, maka tahap selanjutnya 

yaitu pemasangan bekisting. Satu set bekisting untuk kolom dan dindingi pada 

umumnya mempunyaii tinggi 4 m. Bekisting diangkat dengani tower crane dari 

los kerja menujui lokasi pemasangan. Untuk tahapan dalam pemasangan 

bekisting kolom adalah sebagai berikut : 

1) Pembersihan plywood bekisting dan mengolesinyai dengan minyak pelumas. 

2) Pemindahan bekistingi ke lokasi yang telah disiapkani dengan 

menggunakan tower crane atau mobile crane. 

 

Gambar 4. 13 Pemindahan bekisting 
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3) Tempatkan bekisting kolom padai posisi kolom yang akan dicor dengan 

tepat. 

4) Apabila setiap panel telah beradai posisi yang benar, maka dilakukan 

pengencangani tie nut yang berada padai corner tie holder. 

5) Setelah bekisting kolom berada pada posisii yang benar, dilakukan 

pemasangani adjustable push pull props pada basei plate di kedua sisi 

kolom. 

 

Gambar 4. 14 Pemasangani Adjustable Push Pull Props Pada Basei Plate 

 

6) Check posisi vertikal bekistingi terhadap as kolom sehingga tidak terjadii 

kemiringan bekiting kolom. Pemasangani unting-unting pada kedua sisii 

bekisting berfungsi untuk mengeceki posisi vertikal bekisting. 
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Gambar 4. 15 Pemasangan bekisting 

 

6. Pengecoran Kolom dan Dinding 

Pengecoran kolom dan dinding dilakukan menggunakan excavator dan 

truk molen / concrete mixer truck yang mampu membawai adonan beton segar 

sebanyak 5 kubik sekali jalan.Tahapan dalam pengecoran retaining wall adalah 

sebagai berikut : 

1) Pipa tremi dan  bucket excavator disiapkan dengan terlebih dahulu dan 

dibersihkan agar mempermudah pelaksanaan pengecoran.  

 

Gambar 4. 16 pipa tremi 
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2) Pastikan bekisting  dan pipa tremi sudah terpasang dengan sempurna dan 

tidak miring.  

3) Sebelum beton segar dimasukkan kedalam bekisting yang sudah disiapkan, 

dilakukan dahulu membuat sampel adonan beton dan melakukan uji slump  

tujuannya adalah untuk  menganalisis mutu beton sesuai atau tidaknya 

dengan mutu beton yang ditetapkan .Untuk mutu beton menggunakan mutu 

K-350 dan nilai uji slumpnya 12 . 

 

Gambar 4. 17 Sampel Beton 

4) Alirkan adonan beton segar ke dalam bekisting  melalui pipa tremi dengan 

cara menekan tuas dan tombol pada truck concrete mixer. Pipa tremi yang 

terisi dengan adonan beton diangkat secara perlahan untuk menurunkan 

adonan beton segar  ke dalam bekisting. Pengecoran ini  dikerjakan secara 

menerus dengan tujuan mengantisipasii kemampetan yang terjadii didalam 

pipa tremi.  

5) Atau bisa juga menggunakan metode dengan cara menampung Beton segar 

dari dalam truck concrete mixer dengan bucket excavator dan jika bucket 

excavator sudah penuh dengan adonan beton dapat menekan tuas dan 

tombol pada mobil molen untuk menghentikan kelurnya beton dari dalam 
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mobil molen, langkah selanjutnya yaitu  bucket excavator yang telah terisi 

penuh di gerakkan ke atas bekisting yang telah terpasang lalu dituangkan 

beton segar tersebut kedalam bekisting, cara ini dilakukan berulang- ulang 

sampai bekisting sudah penuh dengan adonan beton. 

 

Gambar 4. 18 Bucket Excavator Menampung Beton 

 

Gambar 4. 19 Pengisian Beton Kedalam Bekisting 
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6) Penuangan beton kedalam bekisting  harus dilakukan dengan ketentuan 

berikut ini: 

7) Beton harus dituang sedekat-dekatnya dengan bekisting  bertujuan  untuk 

mencegah terjadinya pemisahani bahan-bahan akibat pemindahan adukan di 

dalami cetakan.  

8) Untuk pemadatan tiap layer beton menggunakan concreate vibrator. 

Pemadatan dilakukan untuk mengeluarkani gelembung-gelembung udara 

yang terjebaki didalam adukan semen yang timbuli pada saat penuangan 

beton. Penggetaran beton oleh vibrator harus dilakukani dengan baik agar 

mengasilkan mutu beton yang bagus. Kesalahan dalam penggetaran beton 

akan mengakibatkani penururan mutu beton.Biasa Penggeteran oleh 

vibrator pada  beton perlu dilakukan dengan ketentuan berikut ini : 

a) Alat penggetar sebisa mungkin dimasukkan ke dalami adukan beton 

dengan posisi vertikal, tetapi dalam keadaaani khusus boleh miring 

sampai dengan 45
ο
. Penggetaran dengan sudut yang lebihi besar akan 

menyebabkan pemisahan agregat. 

b) Alat penggetar harus dijaga agar tidak mengenai beton yang sudah 

mengeras maupun bekisting, maka dari itu posisi vibrator dibatasi 

maksimum 5 cm dari bekisting. 

c) Sebisa mungkin alat penggetar tidak mengenai tulangan struktur 

dinding penahan tanah. 

d) Penggetaran pada beton dihentikan apabila adukan beton mulai 

kelihatan mengkilap di sekitar alati penggetar dan pada umumnya 

dicapai setelahi maksimum 30 detik.  

Nabila Marta Putri, Analisis Perencanaan Pekerjaan Struktur Retaining Wall Pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Tanjung Uncang Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



71 
 

 

 

Gambar 4. 20 Vibrator 

 

7. Pembukaan Bekisting Kolom dan dinding 

Proses pembongkaran bekisting pada struktur dinding penahan tanah 

dilakukan setelah beton dianggap mulaii mengeras. Pada proyek Masjid Agung 

Tanjung Uncang Kota Batam bekisting kolom dan dinding dilepas sekitar 24 jam 

setelah proses pengecoran. Proses pembongkarani bekisting kolom adalah sebagai 

berikut: 

1) Pembongkaran bekisting kolom dilakukani dengan menggunakan alat tower 

crane atau mobile crane. 

2) Pembongkaran dilakukan dengan terlebihi dahulu melepas push pull props 

dari base plate. 

3) Pengendoran baut/wing nut yang terdapati pada corner tie holder. Setelah 

itu bekisting sisi kolom dan dinding di geser ke arah luar kolom. 

4) Kemudian bekisting tersebut diangkat dan dipindahkani dengan bantuan 

alat mobile crane.  atau tower crane . Proses pengangkatan bekisting ini 
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harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah adanya cacat pada 

hasil pengecoran.  

 

Gambar 4. 21 Beton yang telah kering 
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