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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Lokasi Kerja Praktek 

Lokasi tempat kerja praktek dilaksanakan  di Proyek Pembangunan dan 

Pengembangan Dermaga Curah Kabil dengan pemberi tugas dari BP (badan 

pengusahaan) Batam, kontraktor pelaksana dari PT. Jaya Multi Karya, sub-

kontraktor dari PT. Pratama Widya dan PT. MBJ serta konsultant pengawas dari 

PT. Dwi Eltis. Proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil 

ini mempunyai nilai kontrak sebesar Rp. 207.766.000.000,- 

4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang telah ditentukan oleh 

pihak Universitas Intenasional Batam, yaitu tiga bulan dan dikerjakan mulai dari 

tanggal 1 maret 2018 sampai dengan 9 juni 2018. Kerja praktek dilaksanakan 

dalam waktu 5 hari yaitu setiap hari senin sampai jumat pada pukul 08.00 WIB – 

17.00 WIB. 

4.3 Metode Kerja Praktek 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Bagi penulis tujuan pengumpulan data  adalah  untuk mendapatkan suatu 

informasi data yang aktual dan detail untuk dianalisis dalam penyusunan laporan 

kerja praktek penulis. Berikut cara-cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis  selama kegiatan kerja praktek dilaksanakan di Proyek Pembangunan dan 

Pengembangan Dermaga Curah Kabil Batam sebagai berikut : 
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4.3.1.1 Metode Pengamatan  

Metode pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

melakukan kegiatan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data-data yang aktual dan gambaran selama proyek berlangsung. Selama kegiatan 

kerja praktek berlangsung yang diamati yaitu : 

1. Mengamati proses kegiatan pekerjaan struktur dalam yang 

berlangsung di lapangan dari persiapan hingga penyelesaiannya dan 

pengujian kuat tekan beton. 

2. Mengamati hal-hal yang berhubungan dengan struktur seperti 

material dan alat berat yang dibutuhkan selama proses pengerjaan 

berlangsung. 

3. Mengamati hal-hal yang akan mengakibatkan suatu proyek tidak 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. 

4.3.1.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu metode mengumpulkan data informasi 

secara detail dan terperinci dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang 

berhubungan untuk mendapatkan informasi / data. Pihak yang terlibat dalam 

kegiatan tanya jawab (interview) proyek Pembangunan dan Pengembangan 

Dermaga Curah Kabil Batam yaitu dari kontraktor, pengawas proyek, 

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

mengenai kendala yang hadapi selama proses pembangunan, mempertanyakan hal 

yang belum diketahui oleh pekerjaan tersebut dan metode-metode kontruksi yang 

digunakan selama proyek berlangsung. Fungsi dari metode wawancara yaitu 
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penulis mendapatkan informasi baru dan untuk menjadi bekal pengalaman dimasa 

depan. 

4.3.1.3 Metode Deskriptif 

Metode deskriptif atau literatur adalah suatu metode pengumpulan data  

yang berdasarkan sumber yang terpercaya dan akurat dengan cara 

membandingkan data-data yang sudah ada seperti dari jurnal dan bacaan-bacaan 

yang berkaitan dengan kerja praktek yang dikerjakan. 

4.3.2 Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data adalah menganalisa dan memeriksa data berdasarkan 

pernyataan dan penguraian yang akan disusun secara sistematis pada proses 

Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil Batam. Judul kerja 

praktek telah ditetapkan dan dibuat secara sistematis sehingga mudah dimengerti. 

4.4 Metode Pelaksanaan Kontruksi 

Dalam pelaksanaan pekerjaan di perlukan metode-metode yang 

menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan. Pada metode 

tersebut akan digunakan sebagai dasar panduan pelaksanaan pada suatu proyek 

Proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil terdiri dari 

beberapa pekerjaan utama, yaitu : 
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4.4.1 Manajemen Proyek 

4.4.1.1 Alat 

Dalam memilih peralatan baik dari segi jenis. jumlah dan kapasitas akan 

ditentukan dengan situasi di lapangan dan perkembangan pekerjaan yang 

dilaksanakan untuk tercapainya sasaran pelaksanaan pekerjaan. Beberapa jenis 

alat yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek ini adalah 

:                   Tabel 4.1 Pemakaian Alat Kerja Berat/Ringan 
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4.4.1.2 Jam Kerja 

Jumlah waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah selama kurang lebih 720 hari. Dalam waktu pelaksanaan akan 

diperhitungkan dengan hari kerja yaitu senin sampai dengan minggu. Jam kerja 

efektif setiap hari senin sampai dengan minggu diperkirakan 8 jam per hari (08.00 

pagi – 17.00 sore ). Jumlah hari kerja efektif dapat diperkirakan dengan 

memperhitungkan hari libur resmi maupun libur nasional. 

4.4.1.3 Sub kontraktor dan Suplier 

Pada pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga 

Curah Kabil, PT. Jaya Multi Karya sebagai Kontraktor utama dibantu oleh sub 

kontraktor yang telah ditentukan khususnya pada pekerjaan special. Dalam proses 

pengadaan material akan  melibatkan supplier setempat untuk mencari 

material local dan untuk material pabrikan akan bekerjasama dengan supplier 

yang telah berpengalaman menurut bidangnya. 

4.4.1.4 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja terpilih yang berpengalaman dalam proyek akan 

ditempatkan sebagai tenaga kerja inti dalam organisasi proyek. Tenaga kerja yang 

akan digunakan dalam  pelaksanaan pekerjaan proyek ini terdiri atas : 

1. pimpinan dan staf manajemen proyek 

2. operasional lapangan : Supervisor, Mechanic dan operator alat 

3. Pekerja (mandor, tukang, helper) 
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4.4.1.5 Keamanan/Security 

Dalam pengamanan dan pengawasan proyek, Perusahaan menyediakan 

tenaga keamanan dan berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat. Petugas 

keamanan mempunyai tugas untuk : 

1. Pengamanan dan melindungi bahan-bahan serta peralatan milik 

proyek agar tidak hilang atau dicuri 

2. Mengendalikan alur lalu lintas kendaraan masuk dan keluar proyek 

4.4.2 Pekerjaan Persiapan  

Pekerjaan persiapan adalah suatu awal dari pelaksanaan pekerjaan 

sebelum memulai suatu proyek agar proses kegiatan pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar. Kegiatan pekerjaan persiapan pada proyek Pembangunan dan 

Pengembangan Dermaga Curah Kabil dilaksanakan selama 48 hari. Adapun 

proses pekerjaan persiapan proyek ini terdiri dari : 

1. Proses Pembersihan Lahan (Land Cleaning) 

Pada proses pekerjaan ini memiliki tujuan untuk membersihkan 

sampah-sampah timbunan,semak belukar serta sisa-sisa bangunan 

ataupun pepohonan menggunakan tenaga manusia dan/atau alat berat 

seperti excavator dan bulldozer. Pada proses pekerjaan pembersihan 

lahan juga dilakukan proses pemadatan tanah menggunakan alat 

berat compactor. 

2. Proses Pekerjaan Pengukuran Elevasi Tanah 

Proses pekerjaan pengukuran elevasi tanah dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menentukan beda tinggi pada setiap titik pondasi dan 

lantai kerja yang sesuai dengan gambar kerja yang direncanakan. 
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Pada proses ini diperlukan ketelitian agar tidak terjadi penurunan 

tanah (konsolidasi) terhadap struktur dermaga yang akan dibangun. 

Proses pekerjaan pengukuran dilakukan menggunakan alat theodolite 

dan waterpass         

3. Pembuatan Direksi Keet 

Proses pembuatan direksi keet ini bertujuan untuk tempat 

melaksanakan pengawasan, pekerjaan administrasi proyek serta 

pengendalian pekerjaan. Bangunan direksi keet dilengkapi dengan 

perlengkapan kamar mandi, penerangan, meja kursi dan kelengkapan 

lainnya yang layak untuk mengadakan pertemuan membahas 

perkembangan proyek. Fasilitas pendukung yang bersifat sementara 

berupa: barak pekerja, lahan untuk stok material, kantor lapangan 

kontraktor dan workshop. Fasilitas pendukung pada proyek ini akan 

selalu tersedia hingga proyek selesai. 

 

Gambar 4.1 Foto kantor kontraktor dan workshop 

4. Pagar Proyek 

Proses pembuatan pagar proyek dilakukan sebelum dimulainya 

aktivitas pelaksanaan dilaksanakan. Pembuatan pagar proyek ini 
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bertujuan untuk membatasi akses keluar-masuk kendaraan proyek, 

material dan para pekerja serta menjaga keselamatan masyarakat 

disekitar proyek dari bahaya kegiatan proyek. Pagar proyek ini 

dibuat berbahan seng serta disokong oleh kayu-kayu penyanggah 

dan dibangun mengelilingi area lokasi proyek. 

5. Kantin 

Proses pembuatan kantin didirikan didalam lokasi proyek 

berdekatan dengan kantor lapangan kontraktor untuk melayani 

kebutuhan pangan pekerja proyek saat jam istirahat pukul 12.00 

WIB.  

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 4.2 Foto Kantin 

6. Pekerjaan Rambu-Rambu Proyek  

Proses pekerjaan pembuatan rambu-rambu proyek bertujuan 

untuk menghimbau dan mengingatkan peringatan akan kesadaran 

keselamatan dan keamanan bekerja terhadap seluruh pekerja proyek 

dan pengunjung yang memasuku area proyek. 
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Gambar 4.3 Foto Rambu-Rambu Proyek 

4.4.3 Pekerjaan Struktur 

4.4.3.1 Proses Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang merupakan bagian dari pondasi dalam yang 

memiliki bentuk tabung berbahan baja yang mempunyai fungsi menerima dan 

meneruskan beban struktur bangunan atas kedalam permukaan tanah. Sebelum 

melakukan pengerjaan tiang pancang perlu adanya sondir test bertujuan 

mengetahui karakteristik fisik tanah dan kedalaman tanah terhadap daya dukung 

bangunan yang akan dibangun. Pada bagian bawah tiang pancang baja dibuat 

sepatu pipa baja kemudian dibawa ke lokasi pemancangan. Pemancangan pipa 

baja menggunakan alat hydraulic hammer hingga mencapai kedalaman tanah 

yang direncanakan. Proses penyambungan pada pipa baja dilakukan dengan cara 

di las dan pemasangan tulangan besi kedalam pipa baja dilanjutkan proses 

pengecoran beton. Proses pekerjaan pondasi tiang pancang pipa baja terdiri atas : 
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  Gambar 4.4 Foto Tiang Pancang Pipa Baja 

1. Proses Pengelasan Shoe (sepatu) Pipa Baja 

Pada setiap ujung tiang pancang pipa baja diberikan shoe yang 

berbahan baja sepanjang 20 cm yang mempunyai tujuan untuk 

menghindari dan mengantisipasi kerusakan/cacat pada ujung pipa 

baja serta memperbesar kekuatan baja dalam melakukan proses 

penetrasi saat pemancangan/pemukulan. 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.5 Foto Pengelasan shoes pipa baja 
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2. Proses Perakitan Tulangan Pipa Baja 

Proses perakitan tulangan tiang pancang pipa baja ini dmulai 

dengan membuat sturktur kerangan tulangan utama sesuai dengan 

gambar kerja yang direncanakan. Kerangka tulangan utama 

dibaringkan dibawah kemudian dibegel pada tulangan sengkang 

yang telah dibentuk dengan alat bar bender, kemudian diikat 

menggunakan kawat las. Kawat las digunakan agar tulangan 

sengkang tidak bergeser dari tempatnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Foto Perakitan Tulangan Pipa Baja 

3. Proses Pemancangan Pipa Baja 

Tiang pancang pipa baja mulai diangkat dari penyimpanan 

menggunakan crane. Ketika sampai di lokasi titik pemancangan , 

kepala pipa baja dipasang helmet untuk menghindari cacat/retakan 

pada ujung pipa sasat dipukul. Pipa baja dibuat tegak berdiri 

menggunakan alat hydraulic hammer. Setelah selesai dipancang 

hingga kedalaman rencana, ujung pipa disambung dengan cara di las.  
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      Gambar 4.7 Foto Pemancangan Pipa Baja 

4. Proses Pengecoran Tiang Pancang  

Setelah tiang pancang pipa baja dipancang, tulangan casing yang 

sudah dirakit diangkat dan dipasang didalam casing pipa baja maka 

tahap pengecoran dapat dikerjakan. Beton readymix dituangkan 

kedalam pipa baja yang sudah berisi tulangan besi 

 

 

 

. 

 

 

 

     Gambar 4.8 Foto Pengecoran Pipa baja 
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4.4.3.2 Proses Pekerjaan Pile Cap dan Tie Beam 

Proses pekerjaan pile cap dan tie beam dilakukan setelah pekerjaan tiang 

pancang selesai. Pile cap mempunyai fungsi untuk menerima beban yang diterima 

dari kolom yang kemudian dialirkan ke tiang pancang baja. Proses pekerjaan pile 

cap terdiri atas : 

1. Proses Perakitan Tulangan Pile Cap, Tie Beam, dan Plat 

Proses perakitan tulangan besi dimulai dengan pemotongan dan 

pembengkokan besi menggunakan bar bender. Dalam perakitan 

tulangan, perlu memperhatikan jumlah dan diameter sesuai dengan 

gambar rencana. Setiap tulangan besi diikat menggunakan kawat 

pengikat(bendrat), kemudian diangkat dan diletakkan pada lokasi 

yang direncanakan sesuai gambar kerja. Tulangan besi pile cap 

dilekatkan pada stek besi dengan kawat pengikat. 

  

Gambar 4.9 Foto Perakitan Tulangan Pile Cap 
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2. Proses Pengecoran  

Lokasi pile cap perlu dibersihkan dari kotoran ,sampah-sampah, 

dan air tergenang yang bertujuan agar tidak terjadi kerusakan seperti 

keropos pada bangunan. Pile cap,balok dan plat dicor menggunakan 

beton mutu k-350. Semua beton yang sudah masuk keseluruh sisi 

pile cap,balok dan plat diratakan menggunakan alat vibrator. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.10 Foto Pengecoran dan Hasil Pengecoran 

3. Proses Perawatan Beton 

Proses perawatan pada beton dilaksanakan ketika beton mulai 

mengeras yang berfungsi untuk menjaga beton agar tidak kehilangan 

air dan menjaga kelembapan suhu pada beton sehingga mencapai 

mutu beton yang direncanakan 
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