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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Uraian Umum 

Perencana pasti telah membuat sebuah rencana untuk di realisasikan pada 

proyek yang akan berjalan. Untuk merealisasikannya dibutuhkanlah metode-

metode pelaksanaan konstruksi. Metode tersebut amat bernilai dikarenakan 

dibutuhkan inspeksi yang extra dalam mengelola segala sumber daya, agar proyek 

berjalan efektif dan menghasilkan hasil yang maximal. 

Dilapangan pasti akan selalu ditemukan permasalahan khusus yang 

haruslah di mengerti dan dipahami , maka dari itu pelaksana dan pengawas harus 

bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Segala hal yang akan 

digunakan proyek harus di evaluasi dari bahan bakar, suku cadang, jikalau rusak 

perlu berapa lama memperbaikinya dan lain sebagainya. Jika hal tersebut sudah 

diatasi otomatis tidak akan mempengaruhi jadwal jalannya sebuah proyek. Metode 

pelaksanaan pekerjaan proyek yang akan dibahas pada bab ini yaitu pekerjaan 

struktur atas. 

4.2 Proses Pelaksanaan Project Safety   

Di proyek pembangunan apartemen Formosa Residence pihak kontraktor 

wajib melindungi keselamatan para pekerja,  menegaskan pekerja mematuhi 

peraturan yang ada hubungannya dengan keselamatan diri para pekerja. 

Keselamatan diri para pekerja merupakan hal yang penting sekali dan menjadi 

prioritas. Dibawah ini merupakan perangkat safety yang digunakan di proyek 

apartemen Formosa Residence: 
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1. Safety Helmet 

Safety Helmet merupakan alat pelindung diri yang paling sering 

digunakan. Safety Helmet akan melindungi kepala pengguna terhadap dari 

benda  jatuh dari atas. 

2. Masker 

Masker merupakan alat penyaring udara/debu konstruksi, masker ini juga 

bisa dipakai untuk melindungi alergen. Sehingga udara yang masuk ke 

dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.  

3. Sabuk dan tali keselamatan 

Sabuk dan tali keselamatan adalah suatu peralatan pelindung yang 

dirancang untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari 

posisi yang diinginkan, karena beberapa pekerja diharuskan untuk berada 

di posisi yang cukup berbahaya. Sabuk keselamatan terdiri dari harness, 

lanyard, safety rope,rope clamp, decender, dan lain-lain. 

4. Sepatu Safety 

Sepatu safety merupakan sepatu yang digunakan untuk melindungi kaki 

dari benda tajam seperti paku, dari benturan atau tertimpa benda berat. 

Perlindungan sepatu safety  pada umumnya perlindungannya lebih 

maksimal karena melindungi hingga betis dan tulang kering. 
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5. Safety Railing 

Safety railing merupakan pagar pengaman yang digunakan sebagai 

pengaman bagian tepi struktur gedung supaya para pekerja aman. Untuk 

pemasangan safety railing lebih baik untuk tidak terlalu mendekati ujung 

tepi struktur supaya para pekerja bisa mengetahui bagian mana yang bisa 

untuk menginjakkan kaki secara aman. Dalam pemasangannya juga perlu 

memperhatikan rencana finishing gedung karena pemasangan safety 

railing ini hanya sementara saja. 

6. Safety Net 

Safety net merupakan jaring pengaman yang digunakan sebagai pengaman 

sisi luar gedung, biasanya safety net dipasang secara vertikal maupun 

horizontal. Fungsi pemasangan safety net adalah untuk menahan benda 

jatuh agar tidak membahayakan dibawah, menahan pekerja yang jatuh 

agar selamat karena jatuhnya tidak terlalu tinggi. 

4.3 Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Pada Proyek 

Manajemen konstruksi adalah layanan profesional mengunakan teknik 

manajemen proyek untuk mengawasi perencanaan, desain, dan konstruksi proyek 

dari awal hingga akhir. Tugas sebuah Manajemen Konstruksi yaitu merencanakan, 

memantau, mengawasi, menilai dan yang terakhir mengevaluasi. 

4.4 Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Pada Tiap Pekerjaan 

Hasil maksimal akan didapatkan jika Manajemen Konstruksi melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Pelaksanaan konstruksi yang tepat sangat dibutukan 

pada saat pekerjaan diproyek sedang berlangsung. Adapun tugas MK (Manajemen 

Konstruksi) saat pekerjaan dilaksanakan adalah: 
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a. Memonitoring/ Memantau Pekerjaan 

i. Pekerjaan Atas (Kolom, Balok, Plat, Tangga, dan Shearwall) 

Pelaksanaan MK (Manajemen Konstruksi) untuk memantau pekerjaan 

atas dilakukan dari awal mulainya pekerjaan hingga akhir pekerjaan. 

Memonitoring atau pemantauan gunanya untuk mengurangi sekurang-

kurangnya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kontraktor pada proyek. 

Apabila ditemukankesalahan diantara lima pekerjaan tersebut, maka 

MK(Manajemen Konstruksi) wajib memperingatkan kontraktor agar 

pekerjaan kembali sinkron. Tahap awal mulai nya memonitoring dari 

mulai membuat bekisting, lalu pemasangan tulangan, hingaa terakhir 

mengecor. Tugas sebuah MK mengawasi pekerjaan dan juga 

memonitoring pekerjaan. Setelah dilakukannya monitoring seluruh 

pekerjaan, langkah selanjutnya adalah mengawasi pekerjaan yang telah 

dimonitor. 

b. Mengawasi Pekerjaan 

i. Pekerjaan Atas (Kolom, Balok, Plat, Tangga, dan Shearwall) 

Kolom, balok, plat, tangga, dan shearwall adalah kelima komponen  yang 

selalu dibutuhkan dalam sebuah bangunan. Tanpa adanya kelima 

komponen tersebut tidak akan bisa membangun sebuah bangunan yang 

konsisten.  
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c. Menilai Hasil Pekerjaan 

i. Pekerjaan Atas (Kolom, Balok, Plat, Tangga, dan Shearwall) 

Langkah selanjutnya sesudah memonitoring dan mengawasi, MK menilai 

hasil pekerjaan. Sebelum melakukan pengecoran penilaian dapat pihak 

MK lakukan yaitu checklist pekerjaan.  

d. Mengevaluasi Pekerjaan 

i. Pekerjaan Atas (Kolom, Balok, Plat, Tangga, dan Shearwall) 

Sesudah melakukan 3 (tiga) langkah tadi, peran MK selanjutnya adalah 

mengevaluasi hasil pekerjaan pada komponen struktur. Mengevaluasi atau 

menilai pekerjaan MK mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi 

sesuai gambar rencana. Pihak MK akan menegur pihak kontraktor untuk 

melaksanakan perbaikan solusi yang direncanakan pihak MK.  

4.5 Pelaksanaan Pekerjaan Proyek 

Dalam menjalankan sebuah proyek pasti mengharapkan hasil akhir 

konstruksi yang bagus., untuk itu pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan 

benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan pekerjaan yang 

dikerjakan kontraktor akan dievaluasi oleh MK.  

4.6 Metode Pekerjaan 

Metode pekerjaan sangat diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan sebuah 

proyek karena metode mejabarkan tata cara yang dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan agar sesuai dengan yang telah direncanakan dan harus 

di setujui oleh MK. Metode-metode tersebut harus sesuai prosedur dan jika terdapat 

beberapa perubahan metode dari pihak kontraktor harus mendiskusikan metode 
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perubahan tersebut dengan pihak MK. Metode pekerjaan yang digunakan di 

pembangunan  gedung apartemen formosa residence adalah:  

a. Pekerjaan Bekisting 

1. Metode Bekisting Kayu 

Bekisting kayu merupakan salah satu jenis bekisting yang sering 

digunakan pada proyek pembangunan. Bekisting kayu menggunakan 

bahan dasar kayu. Metode bekisting kayu terdapat kelemahan yaitu dalam 

penggunaannya hanya dapat digunakan sebanyak dua sampai dengan tiga 

kali. 

2. Metode Bekisting Plat 

Bekisting plat biasanya digunakan pada area bekisting yang luas. Bahan 

dasar bekisting plat adalah plat baja dan baja hollow sebagai penyangga 

bekisting tersebut.  

b. Pekerjaan Pembesian 

1. Metode Tulangan Geser/Sengkang 

Tulangan geser merupakan tulangan yang digunakan untuk mencegah 

terjadinya retak yang diakibatkan oleh gaya geser. Terdapat 2 jenis 

tulangan geser yaitu Sengkang vertikal (vertical stirrup) lalu Sengkang 

miring. 

2. Metode Tulangan Peminggang/Susut 

Metode tulangan peminggang/susut dalam sebuah komponen struktur baja 

tulangan kolom berfungsi menjaga baja tulangan utama agar tidak 

bergerak selama proses pengecoran. Tulangan peminggang/susut 

berbentuk C yang dipasang melintang ditengah struktur baja tulangan 

kolom. 
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c. Pekerjaan Pengecoran 

1. Metode Cor Konvensional 

Metode cor konvensional merupakan metode yang sering digunakan untuk 

gedung bertingkat tinggi. Cor konvensional dilakukan diarea yang akan 

dilakukan pengecoran. 

2. Metode Cor Precast 

Metode cor precast merupakan metode baru untuk sebuah struktur plat 

lantai. Pada metode ini, cor precast dilakukan diluar area peletakan. 

Biasanya beton jenis ini dirakit dipabrik, setelah beton mencapai setting 

time atau berumur 28 hari. Beton tersebut diangkat menuju lokasi 

pemasangan. Beton jenis ini memiliki berat yang ringan tetapi memiliki 

dimensi yang lebih besar dari beton konvensional. 

d. Pekerjaan Pengukuran 

1. Metode Pengukuran Theodolit 

Pengukuran theodolit adalah pengukuran kelurusan vertikal suatu struktur 

yang menggunakan alat bantu theodolit.  

2. Metode Pengukuran Auto Level 

Waterpass merupakan alat bantu dalam mengukur auto level. Alat ini 

mempunyai cara kerja yang sama dengan theodolit namun menghasilkan 

hasil yang berbeda. Cara kerja alat ini adalah menentukan level suatu 

benda dari satu sudut pandang sehingga hasil pengukurannya memiliki 

level yang sama. Setelah mendapatkan level, level tersebut dapat 

digunakan menjadi pedoman pengukuran berikutnya. 

 



49 

  Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Formosa Recidence, 2018 
UIB Repository©2018 

4.7 Tahapan Pekerjaan 

Dalam proyek pembangunan gedung apartemen formosa residence batam, 

pihak kontraktor telah menentukan tahap pekerjaan untuk pekerjaan struktur atas. 

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan dalam proyek 

tersebut: 

a. Pembuatan Pagar Pembatas 

Tujuan pembuatan pagar pembatas yaitu untuk mengantisipasi hal yang 

tidak diingikan terjadi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengerusakan, 

pencurian alat-alat maupun bahan yang akan digunakan dalam proyek. 

Pembuatan pagar pembatas ini juga bertujuan untuk mengawasi dan 

mengontrol para pekerja dan menghindari dari aktifitas diluar proyek. 

Adapun tahapan dalam pelaksanaan pembuatan pagar adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan batas lokasi proyek yang akan disterilkan dari keadaan 

sekitar. 

2. Mendirikan rangka baja ringan dan dilapisi gypsum dengan tinggi 2 

meter. 

b. Pembersihan Lokasi Proyek 

Langkah selanjutnya setelah pembuatan pagar pembatas yaitu 

membersihkan lokasi proyek. Pembersihan lokasi gedung apartemen 

formosa residence dilakukan sesuai dengan peta lahan proyek. Guna 

dilakukan pembersihan lokasi agar pada saat proyek sudah dimulai tidak 

ada kendala.  
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c. Pekerjaan Perataan Lahan 

Perataan lahan dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek. 

Tahapan pelaksanaan pekerjaan perataan lahan dilakukan dengan cara 

menentukan elevasi pada setiap titik dan kemudian diratakan 

menyesuaikan elevasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat 

berat; excavator backhoe, excavator dragline, bulldozer, graders, dan 

compactor. 

d. Pembuatan Direksi Keet dan Gudang 

Pembuatan direksi keet menggunakan dinding partisi. Pada proyek ini 

ruangan direksi keet terletak di lantai 2. Ruangan ini merupakan kantor 

pelaksana (kontraktor), didalam kantor tersebut terdapat meja dari masing-

masing struktur organisasi pelaksana proyek.  

Gudang merupakan tempat penyimpanan barang-barang, material dan 

bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek. Gudang pada 

proyek ini terletak dilantai 1. 

e. Pengadaan Listrik dan Air Kerja 

Dalam sebuah pelaksanaan proyek akan membutuhkan pasokan listrik 

yang besar dan air dengan kuantitas yang banyak. Pasokan listrik pada 

proyek ini disiapkan oleh owner dengan bantuan pihak penyedia jasa yaitu 

PLN Bright. Dan untuk penyedia pasokan air disiapkan oleh owner dengan 

bantuan pihak penyedia jasa yaitu ATB. 
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f. Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank (Pematokan) 

Pekerjaan pengukuran dilakukan dengan mengunakan theodolite. Fungsi 

dilakukan pengukuran adalah untuk menentukan posisi bangunan dari 

elevasi tanah dan juga menentukan posisi bangunan dari arah horizontal 

dan arah vertikal. 

g. Pekerjaan Pondasi 

Pekerjaan pondasi pada proyek ini menggunakan jenis pondasi bored pile 

dengan diameter 1000 milimeter. Pekerjaan pondasi ini dilaksanakan dan 

direncanakan oleh PT. Pratama Widya.  

h. Pekerjaan Raft Foundation 

Raft foundation adalah pekerjaan tambahan setelah pekerjaan pondasi. 

Raft foundation berfungsi untuk memperkuat pondasi dengan cara 

menyatukan seluruh pondasi menjadi satu struktur. Adapun tahapan 

pekerjaan raft foundation adalah: 

1. Menentukan level kedalaman galian untuk raft foundation sesuai 

dengan yang telah ditentukan. 

2. Gali area untuk raft foundation sesuai dengan level kedalaman galian 

yang sudah ditentukan. 

3. Seluruh kepala bored pile dipotong sama rata. 

4. Kemudian stek pembesian bored pile diluruskan kearah atas. Stek 

tulangan yang diluruskan ini berfungsi untuk menyatukan struktur 

bored pile dan raft foundation. 

5. Bersihkan area raft foundation dari kotoran dan selanjutnya 

pemasangan bekisting.  

6. Perakitan baja tulangan kemudian pengecoran area tersebut. 
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i. Pekerjaan Kolom 

Kolom pada dasarnya adalah struktur kaku vertikal yang dirancang untuk 

mendukung beban tekan aksial yang berasal dari balok dan slab. Kolom 

merupakan bagian terpenting dari sebuah bangunan yang merupakan 

penghubung antar dinding yang berfungsi sebagai pengaku dan penerus 

beban baik dari dinding maupun dari bangunan atas atau atap ke pondasi 

lalu ke tanah keras. Jadi, kolom memainkan peranan penting dalam 

mekanisme menyalurkan beban keseluruhan dan tanpa kolom struktur 

tidak akan ada. 

i. Perakitan Tulangan Kolom 

1. Perakitan tulangan ini dilakukan dilantai dasar proyek tersebut. Hal ini 

dilakukan agar tidak mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung 

di lantai yang sedang dikerjakan. 

2. Baja tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai ukuran yang 

diinginkan. 

3. Baja tulangan utama disusun dengan jumlah yang sudah ditentukan, 

dengan posisi tidur. 

4. Kemudian baja tulangan sengkang di masukkan ke baja utama yang 

telah disusun dan diikat bersama baja tulangan utama. 

5. Baja yang telah dirakit kemudian diangkat ke lantai tempat pemasangan 

kolom. 

6. Baja tulangan yang telah diangkat tersebut kemudian di pindahkan 

posisi menuju titik pemasangan kolom yang sudah ditentukan. 
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7. Setelah baja tulangan tersebut diletakkan ke titik pemasangan, baja 

tulangan tersebut diikat bersama baja tulangan kolom yang sudah ada. 

8. Proses pemasangan baja tulangan peminggang dilaksanakan setelah 

baja utama diletakkan diposisinya. Kemudian baja tulangan 

peminggang diikat menggunakan kawat bendrat. 

9. Kemudian baja tulangan dipasangi tahu beton untuk menahan agar tebal 

selimut beton tercapai. 

ii. Pemasangan Bekisting Kolom 

1. Bekisting plat merupakan jenis bekisting yang dipakai dalam proyek 

ini. Bekisting tersebut sudah disiapkan pada saat proses persiapan 

pekerjaan. Bentuk bekisting tersebut berbentuk L, pada saat 

pemasangan bekisting nantinya dibutuhkan dua bagian bekisting. 

2. Pekerjaan selanjutnya adalah mempersiapkan sepatu kolom. Sepatu 

kolom digunakan untuk mengetahui apakah bekisting benar berada 

pada posisi titik koordinat yang sudah ditentukan. 

3. Bekisting yang sudah disiapkan kemudian diangkat menggunakan 

tower crane menuju ke tempat pemasangan. 

4. Setelah bekisting sudah di tempat pemasangan. Langkah selanjutnya 

adalah mengunci kedua bekisting tersebut hingga rapat. 

5. Kemudian bekisting tersebut diberikan penyangga di setiap sisinya. 

6. Bekisting kolom tersebut diukur kelurusannya menggunakan dua 

metode, metode pertama menggunakan theodolit dan metode kedua 

menggunakan tali air. Kedua metode ini berfungsi untuk mengetahui 

tegak atau tidaknya kolom secara vertikal. 
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iii. Pengecoran Kolom 

1. Dalam pengecoran kolom, hal yang pertama dilakukan adalah 

melakukan slump test dan uji kuat tekan beton. 

2. Setelah dilakukan tes tersebut, beton kemudian dituangkan ke wadah 

pengangkut beton. 

3. Kemudian dibawa menggunakan tower crane ke tempat mengecor. 

4. Beton kemudian di tuangkan melalui pipa tremie kedalam bekisting 

kolom. 

5. Selama proses mengecor alat vibrator dimasukkan ke bekisting kolom 

untuk menggetarkan beton agar beton menjadi padat dan tidak ada 

rongga yang bisa menyebabkan beton menjadi keropos. 

iv. Pembongkaran Bekisting 

1. Setelah umur beton mencapai umur yang cukup. Bekisting bisa 

dilakukan pembongkaran. 

2. Bekisting dikaitkan ke tower crane. 

3. Bekisting dan beton dipisahkan menggunakan palu pahat agar bekisting 

terpisah dari beton. 

4. Kemudian bekisting dibersihkan dari sisa-sisa beton, lalu diangkat 

ketempat yang aman. 

j. Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 

i. Pembuatan Bekisting Balok dan Plat Lantai 

1. Menyusun scaffolding secara berjajar baik bekisting balok ataupun plat 

lantai. 
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2. Mengatur base jack atau head jack pada bagian bawah dan atas 

scaffolding. Fungsinya untuk mengatur elevasi bekisting nantinya. 

3. Pada head jack dipasang balok girder secara memanjang dan secara 

melintang dibagian atas balok girder memanjang. 

4. Kemudian dipasang bondek, bekisting balok bagian samping (side 

form) dan bagian bawah (bottom form). 

5. Pada balok bagian samping (side form) dipasangkan klem agar balok 

tetap disiku. 

ii. Perakitan Tulangan Balok 

1. Siapkan baja tulangan yang akan digunakan untuk bagian balok sesuai 

dengan gambar rencana. Untuk baja tulangan utama ujungnya 

dibengkokkan 90 kearah bawah. 

2. Kemudian susun baja tulangan bagian atas dan bagian bawah. 

3. Masukkan baja tulangan sengkang kedalam baja tulangan utama balok.  

4. Atur jarak antar baja tulangan sengkang sesuai dengan gambar rencana. 

5. Ikat baja tulangan sengkang menggunakan kawat bendrat. 

iii. Perakitan Tulangan Plat Lantai 

1. Beri tulangan pada bagian cekungan bondek. 

2. Kemudian susun baja tulangan bagian lapangan pada tengah-tengah 

lapangan plat lantai. 

3. Susun wiremesh diatas baja tulangan bagian lapangan. 

4. Beri sambungan tulangan melintang diatas balok sebagai overstack 

sepanjang  2 meter. 

5. Beton decking diletakkan dibawah tulangan bawah dengan jarak  2 

meter. 
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iv. Pengecoran Balok dan Plat Lantai 

1. Bersihkan daerah untuk mengecor. 

2. Lakukan test slump dan tes kubus (uji kuat tekan) terhadap campuran 

beton ready mix. 

3. Kemudian cairan mortar dipompa ke lokasi pengecoran terlebih dahulu 

untuk membersihkan saluran pipa yang akan digunakan oleh campuran 

beton ready mix.  

4. Campuran beton ready mix dimasukkan kedalam concrete pump untuk 

dipompa ke tempat pengecoran balok dan plat lantai. 

v. Proses mengecor plat lantai dan balok selanjutnya dikerjakan oleh 

pelaksana cor yaitu dengan melakukan perataan cor. 

vi. Pembongkaran Balok dan Plat Lantai 

1. Setelah umur campuran beton cukup, kemudian lakukan pembongkaran 

bekisting balok dan perancah. 

2. Lalu buka kunci drat bekisting dan longgarkan base jack  perancang. 

3. Pembongkaran perancah dari bagian paling atas setelah itu pindahkan 

bekisting ke area yang aman. 

4. Bekisting balok kemudian dibuka dengan menggunakan palu pahat. 

5. Susun bekisting sesuai dengan ukuran-ukuran yang sama agar untuk 

proses selanjutnya memudahkan proses pemasangannya. 

4.8 Peralatan Kerja 

a. Tower Crane 

Merupakan perlengkapan umum yang selalu ada di setiap lokasi konstruksi 

utama dengan struktur vertikal yang sering digunakan oleh para engineer 
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untuk mengakses bahan materialndalam suatu proyek. Penggunaannya 

dalam suatu proyek pembangunan sangat mempersingkat waktu 

pengerjaan, karena tower crane dapat mengangkat material yang 

umumnya tidak bisa diangkat secara horizontal dan vertikal ke tempat 

yang tinggi oleh tenaga manusia. Perencanan tower crane harus sangat 

memerlukan perencanaan yang matang dan harus sangat diperhatikan agar 

tower crane berfungsi dengan efektif. Dan untuk penempatannya tidak 

boleh menggangu sekitar dan bangunan yang sedang dibangun. Hal 

tersebut dimaksudkan agar pada saat bangunan sudah selesai 

pembangunannya, pembongkaran tower crane tidak menggangu bangunan 

yang sudah selesai. Berikut bagian-bagian dari tower crane : 

i. Pondasi 

Pondasi merupakan elemen yang penting dari nama nya  stabilitas tower 

crane. Biasanya, pondasi akan diamankan dengan digunakannya balok 

baja sebagai penambah keamanan tambahan struktur crane. Pondasi crane 

akan terdiri dari dasar yang diletakkan pada bantalan beton melalui baut 

jangkar besar. Bantalan tersebut akan terhubung ke balok baja yang 

diperkuat lagi dengan pilar beton, ini memberikan crane platform dasar 

yang lebih luas. Secara signifikan akan menjadi crane tidak akan runtuh. 

ii. Tiang 

Tiang merupakan bagian vertical yang tinggi sesuai ketinggian gedung 

proyek. Bagian ini juga disertai tumpuan unutk naik turun agar 

memudahkan operator untuk menuju ke cab operator.  

iii. Unit yang berputar 
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1. Horizontal Jib 

Horizontal Jib merupakan bagian dari tower crane yang panjang dan dapat 

berputar sebesar 360 derajat atau sering disebut lengan horizontal tower 

crane. Fungsi horizontal jib yaitu untuk mengangkat material atau alat 

bantu pada proyek dengan bantuan kabel baja ( sling ). 

2. Machinery Jib 

Machinery Jib merupakan bagian yang terdapat motor penggerak tower 

crane, alat elektronik dan sebuah beton masif yang berfungsi sebagai 

counter balance. Machinery Jib juga sering disebut counter balance jib 

3. Operator’s Cab 

Operator’s Cab merupakan tempat mengendalikan tower crane. Didalam 

operator cab tower crane terdapat alat kontrol, skala, anemometer dan 

lainnya. Dikarenakan operator cab berada di ketinggian maka harus 

memiliki jendela yang luas, guna memudahkan operator melihat lokasi 

konstruksi. 

b. Concrete Pump (Pompa Beton) 

Pemompa beton merupakan alat yang berupa mesin yang digunakan untuk 

memindahkan adukan adonan beton cair dengan memompanya menuju 

tempat pengecoran. Keuntungan menggunakan pompa beton yaitu 

mempermudah dan mempercepat proses pengecoran sehingga hasil 

pengecoran berkualitas baik. Jenis concrete pump yang digunakan di 

proyek pembangunan Formosa Residence yaitu jenis fixed concrete pump. 
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c. Passenger Hoist (Alimak) 

Passenger Hoist atau lebih dikenal banyak orang bernama alimak, alimak 

merupakan alat yang mempunyai fungsi yang sama dengan passenger lift 

yaitu mengangkut orang. Alimak digunakan oleh personel/pekerja proyek 

untuk naik ke tingkat atas bangunan yang belum selesai.  Alimak sendiri 

terdiri dari section dan keranjang alimak.  

d. Truk Mixer 

Truk Mixer merupakan truk pengangkut yang memiliki alat pengaduk 

beton ready mix diatas nya. Truk mixer tersebut mengangkut dengan 

kapasitas tertentu dari pabrik semen menuju lokasi pengecoran sambil 

menjaga konsistensi pada beton agar tidak mengeras dan beton tetap cair 

dalam perjalanan. Kapasitas truk mixer standar mempunyai daya angkut 

sebanyak 6-7 m3. Sedangkan untuk truk mixer mini mempunyai daya 

angkut sebanyak 2,5 s/d 3 m3. 

e. Concrete Vibrator 

Vibrator beton merupakan alat konstruksi digunakan pada saat proses 

mengecor. Concrete vibrator ini memkai listrik untuk mengeluarkan 

getaran yang fungsinya mengeluarkan kandungan udara berupa 

gelembung udara yang terjebak dalam campuran beton. Jadi hasil akhir 

beton tetap kuat dan memiliki hasil akhir yang halus. 

f. Air Compressor 

Kompresor air merupakan alat mekanis yang mengeluarkan udara 

bertekanan tinggi. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan 

debu-debu yang ada di bekisting sebelum dilakukan pengecoran. Kotoran 
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dan debu-debu tersebut harus dibersihkan sebelum pengecoran agar tidak 

mengurangi mutu beton dan daya lekatan tulangan.  

g. Gerinda Potong 

Gerinda digunakan untuk mematahkan baja tulangan dan kawat bendrat. 

Baja tulangan yang dibutuhkan tidak selalu sepanjang baja tulangan utuh 

(12m), untuk menyesuaikan panjang baja tulangan dengan ukuran yang 

diinginkan. 

h. Concrete Bucket 

Wadah beton merupakan alat yang membawa cairan beton yang berasal 

dari truk pencampur beton ke lokasi mengecor. Jika pengetesan dan 

pengecekan slump sudah sesuai dengan standar mutu berarti beton dapat 

dituangkan ke wadah beton. Setelah itu diangkut menggunakan tower 

crane. 

i. Perancah/ Scaffolding 

Perancah atau scaffolding merupakan besi hollow yang digunakan untuk 

menyanggah bekisting balok maupun kolom. Perancah/scaffolding yang 

digunakan dalam proyek ini merupakan jenis PCH. Scaffolding jenis PCH 

ini lebih sederhana, bagian-bagiannya adalah handrails, standards, 

braces, ledgers, dan arms.  

j. Bar Cutter 

merupakan perangkat bantu potong baja tulangan agar sesuai kebutuhan. 

Untuk mempersingkat waktu pengerjaan maka proses pemotongan baja 

dilakukan secara bersamaan dengan jumlah yang banyak secara 

bersamaan.  
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k. Bar Bending 

Bar bending merupakan mesin untuk melengkungkan baja tulangan untuk 

perakitan kolom maupun balok. Pembengkokkan baja tulangan ini biasa 

digunakan untuk bagian sengkang dan bagian sambungan yang 

membutuhkan overstack. 

l. Theodolite 

Theodolite merupakan alat yang berfungsi untuk menentukan tegak atau 

tidaknya suatu struktur terutama pada proses pemasangan bekisting kolom. 

Alat theodolite akan dioperasikan oleh petugas pengukuran sebelum 

proses pengecoran. Merk Theodolite yang digunakan pada proyek ini 

adalah merk Topcorn DT-209L. 

m. Waterpass Leveling 

Waterpass leveling merupakan alat yang digunakan untuk menentukan 

elevasi suatu struktur bangunan. Pengukuran ini nantinya digunakan pada 

proses pekerjaan selanjutnya agar setiap pekerjaan memiliki tinggi yang 

sama. Merk Waterpass yang digunakan pada proyek ini adalah merk 

Sokkia B40. 

n. Generator Set 

Generator set merupakan kombinasi generator listrik dan mesin yang 

dipasang bersamaan untuk membentuk mesin yang menghasilkan tenaga 

listrik. Generator set biasa digunakan pada pekerjaan di lantai atas. Pada 

proyek ini generator hanya digunakan untuk concrete vibrator dan lampu 

untuk pekerjaan pada malam hari. 
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4.9 Bahan dan Material 

a. Beton Ready Mix 

Merupakan istilah untuk concrete yang telah dicampur(blend) dengan 

bahan dan formulasi khusus sehingga tidak perlu lagi pengolahan 

dilapangan. Beton tersebut dibuat sesuai dengan permintaan mutu beton 

berkualitas tinggi untuk digunakan pada proses pengecoran. Keuntungan 

menggunakan beton ready mix adalah praktis, hemat waktu sehingga 

pekerjaan menjadi efisien, tingkat ketepatan tinggi dan juga kekuatannya 

terpecaya. PT. Citra Beton merupakan supplier beton di proyek Formosa 

Residence ini, dan untuk mutu beton K-350 untuk balok plat lantai dan 

menggunakan mutu K-450 untuk kolom shear wall. 

b. Besi Tulangan 

Besi tulangan merupakan besi yang selalu digunakan dalam pembuatan 

beton untuk kebutuhan tulangan konstruksi. Besi tulangan ini sangat kuat 

terhadap gaya tarik dan gaya lentur.  Besi ulir atau biasa disebut deformed 

bar digunakan pada proyek ini dengan ukuran yang tergantung dengan 

penggunaannya. Contoh pada kolom K1 untuk tulangan utama 

menggunakan D-25 dan sengkang D-13. 

c. Besi Wiremesh  

Besi wiremesh merupakan besi tulangan plat lantai yang sudah dirakit 

dipabrik yang dianyam menjadi lembaran dengan ukuran standar yang ada 

yaitu 2,1 m x 5,4 m.  Besi wiremesh yang proses pembuatannya 

menggunakan las otomatis adalah besi wiremesh yang baik karena jarak 
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diantara kawat tersebut sama besar serta seragam, penampang lintang juga 

konsisten.  

d. Kawat Bendrat 

Kawat ini digunakan mengikat rangkaian struktur/  rangkaian tulangan 

lainnya agar dapat membentuk struktur seperti yang direncanakan.  

4.10 Pengendalian Proyek 

Agar proyek berjalan secara lancar dan memperoleh hasil yang bermutu 

baik, penggunaan biaya dan waktu tertata dengan baik maka diperlukan sebuah 

pengendalian. Pengambilan langkah-langkah (evaluasi) yang tepat sangat 

dibutuhkan pada pelaksanaan suatu proyek, yang mana bertujuan pelaksanaan 

proyek tersebut berjalan tepat waktu dan tertata dengan rapi atau sesuai dengan 

rencana. Berikut ini adalah 3 (tiga) jenis pengendalian proyek yaitu:  

a. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

Salah satu kunci terpenting dalam sebuah pekerjaan memuaskan atau tidak 

adalah pengendalian mutu. Ada beberapa hal yang merupakan faktor 

pendukung dalam pengendalian mutu (kualitas) yaitu memilih bahan yang 

mempunyai tingkat kualitas terpenuhi, lalu melakukan pengujian terhadap 

bahan-bahan yang akan digunakan dan melakukan pemeliharaan secara 

berkala. Untuk mencapai hal tersebut pihak manajemen konstruksi (MK) 

yang bertugas untuk mengendalikannya. Berikut adalah pengendalian 

mutu terhadap material yang dilaksanakan pada proyek pembangunan 

apartemen Formosa Residence batam: 
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i. Uji Kuat Tekan Beton 

Untuk menjaga kualitas beton, pada proyek ini dilaksanakan pengujian 

kuat tekan pada beton. Uji ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat kekuatan beton terhadap tekanan. Berikut adalah langkah-langkah 

uji kuat tekan beton:  

1. Campuran beton ready mix dari setiap mobil mixer yang datang diambil 

sampelnya, kemudian beton tersebut di masukkan ke dalam cetakan kubus. 

2. Beton tersebut lalu didiamkan hingga mencapai umur 7(tujuh) hari, 

14(empat belas) hari, dan 28(dua puluh delapan) hari. 

3. Setiap beton jika sudah mencapai umurnya diuji menggunakan mesin uji. 

4. Kubus beton dimasukkan ke dalam area pengujian pada mesin uji. 

5. Mesin uji akan bekerja menekan beton hingga beton mengalami keretakan. 

6. Saat beton mengalami tekanan tertinggi,catat besaran tekanan tersebut. 

Angka tersebut merupakan hasil dari uji kuat tekan beton dengan satuan 

Mpa. 

ii. Uji Slump 

Untuk mengetahui kadar air pada campuran beton ready mix yang akan 

digunakan untuk pengecoran maka perlu dilakukan test slump. Angka 

yang dianjurkan pada test slump adalah 102 cm. Jika nilai slump berada 

dibawah standar yang dianjurkan maka campuran beton ready mix terlalu 

encer dan tidak layak untuk digunakan pada proses pengecoran karena 

akan membuat segregasi pada hasil pengecoran nantinya. Sebaliknya jika 

beton ready mix diatas standar atau terlalu kental, campuran beton tersebut 
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akan mempersulit proses pengecoran karena akan sulit melewati tulangan-

tulangan. Berikut adalah langkah-langkah pengujian slump: 

1. Campuran beton ready mix dari setiap mobil mixer yang datang diambil 

sampelnya. 

2. Corong abrams dibasahi terlebih dahulu agar campuran beton tidak 

menempel pada corong. 

3. Kemudian beton tersebut di masukkan ke dalam corong abrams sebanyak 

1/3 tinggi corong dan di padatkan dengan bantuan besi sebanyak 25 kali. 

4. Lakukan langkah (3) sebanyak 3 kali.  

5. Setelah corong yang sudah terisi penuh dan rata, tarik corong secara 

vertikal secara perlahan. 

6. Ukur tinggi akhir campuran beton ready mix. Tinggi tersebut merupakan 

hasil test slump. 

iii. Pengendalian Mutu Pekerjaan 

Untuk mencapai mutu yang baik, proses pelaksanaan pengerjaan harus 

diawasi dan dikendalikan.  Pekerjaan pengawasan tersebut merupakan 

tugas manajemen konstruksi (MK). Pengendalian mutu pekerjaan bisa 

dilakukan dengan dua cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh MK dengan mendatangi 

langsung pekerjaan dilapangan. Jika pada proses pekerjaan dilapangan 

terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana maka pihak MK akan 

menegur pihak pelaksana (kontraktor) untuk memperbaiki pekerjaan 

tersebut. 

 



66 

  Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Formosa Recidence, 2018 
UIB Repository©2018 

b. Pengendalian Waktu (Time Control) 

Waktu dalam sebuah proyek pembangunan merupakan aspek penting , 

untuk itu perlu dilakukan pengendalian waktu karena jika tidak 

dikendalikan dan terjadi penambahan waktu akan mengakibatkan 

penambahan biaya. Apabila penambahan biaya tersebut terjadi, dapat 

menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif. Dilakukannya 

pengendalian waktu ini agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana 

awal yang telah direncanakan. Peranan MK dalam pengendalian waktu 

dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan. MK 

selaku pengawas perlu mengetahui mana pekerjaan yang harus dimulai 

dan mana pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan, untuk  

mengertahui hal tersebut maka dibutuhkan penyusunan time schedule. 

Penyusunan time schedule ini terdiri dari volume pekerjaan, kebuthan 

manpower, waktu dimulai dan berakhirnya pekerjaan.  

c. Pengendalian Biaya (Cost Control) 

Biaya merupakan salah satu aspek penting setelah waktu yang 

pengendaliannya harus diatur dengan tepat karena biaya dan waktu sangat 

erat kaitannya. Pengendalian biaya merupakan tanggung jawab pihak 

manajemen konstruksi (MK). Pengendalian biaya dilakukan untuk 

meminimalisir biaya-biaya yang digunakan pada pelaksanaan agar 

mengontrol biaya tetap d bawah kontrol . Pihak MK harus melakukan 

pengendalian biaya ini berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dibuat untuk setiap detail pekerjaan 

yang akan digunakan oleh pihak pelaksana (kontraktor). Pengendalian 

biaya dapat dilakukan dengan menggunakan kurva S, dimana pertambahan 

waktu dan volume pekerjaan akan mengakibatkan penambahan biaya yang 

dikeluarkan. Untuk menekan biaya proyek, pihak MK harus sebisa mugkin 

mengatur seluruh pekerjaan dilapangan se-efisien mungkin. 


