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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Laporan Kerja Praktek 

Rancangan penelitian yang digunakan pada penyusunan laporan kerja 

praktek ini ialah penelitian terapan bersifat kuantitatif. Penelitian terapan adalah 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kenyataan praktis yang berfungsi 

untuk mencari solusi mengenai suatu masalah tertentu. Tujuan utama dari penelitian 

terapan ini adalah untuk menemukan suatu solusi yang paling efektif sehingga hasil 

penelitian dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi saat ini maupun di 

masa yang akan datang. Pada pelaksanaan kerja praktek ini, laporan ini diharapkan 

dapat memberikan penjelasan mengenai cara menghitung daya dukung pondasi 

berdasarkan data SPT beserta pengertian dan pandangan menurut para ahli. 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses penyusunan laporan kerja praktek ini, Penulis berusaha 

untuk mengumpulkan data lapangan sebanyak-banyaknya agar bisa membahas 

laporan kerja praktek ini secara lebih detail. Adapun cara-cara pengumpulan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Metode Observasi 

Metode observasi ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 

akan diteliti, metode ini meliputi : 
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1. Tahapan pekerjaan struktur yang dilakukan dilapangan dari 

pekerjaan persiapan lahan hingga pekerjaan struktur pondasi. 

2. Pengumpulan data mencakup data teknis proyek seperti gambar 

kerja bangunan dan data umum proyek seperti nama proyek, lokasi 

dan sebagainya. 

3. Observasi terhadap permasalahan yang berpotensi untuk 

menggangu tahapan dan kelancaran dalam melaksanakan 

pekerjaan serta berusaha mencari solusi penyelesaiannya. 

4.2.2 Metode Interview 

Metode interview (wawancara) merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada PIC (Person In 

Charge) untuk memperoleh info atau data mengenai proyek tempat kerja praktek 

berlangsung. Pada hal ini, pihak yang terlibat pada pembangunan Hotel Wey-wey 

ini merupakan pihak pengawas proyek (pihak owner), kontraktor, subkontraktor, 

hingga tukang. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Penulis merupakan masalah 

masalah atau teknis pelaksanaan yang dijumpai di pelaksanaan proyek Hotel Wey-

wey dengan tujuan supaya dapat menerima pengetahuan yang belum didapati 

sebelumnya di dalam kerja praktek ini untuk dijadikan bekal pengalaman saat 

memasuki dunia kerja professional teknik sipil. 

4.2.3 Metode Instrumen 

Metode instrument merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu dalam pengamatan di lapangan, seperti 

: kamera, alat tulis, dan alat bantu lainnya. Metode ini juga digunakan untuk 
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pengambilan data-data yang didapat dari pekerjaan pembangungan Hotel Wey-wey 

pada waktu pelaksanaan kerja praktek. Dalam laporan kerja praktek ini, hasil dari 

metode ini adalah gambar-gambar lapangan pengerjaan proyek Hotel Wey-wey. 
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Gambar 4.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek Proyek Hotel Wey-wey 
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4.3 Proses Perancangan 

Topik yang dibahas didalam laporan kerja praktek ini adalah tahapan 

analisis kapasitas daya dukung tanah pondasi bored pile. Didalam proses analisis 

ini, hal yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data-data perhitungan yang 

diperlukan didalam Analisis beban yang bekerja pada pondasi. Data-data tersebut 

adalah : 

1. Data tiang bor  : Ø600mm 

2. Data Pile Cap  :  

a) Ukuran PC2  : 1500mm x 2800mm x 600mm 

b) Pembesian : -Tulangan Atas : 19D22 – 150mm  

  -Tulangan Bawah : 19D22 – 150mm  

c) Panjang Tiang : 27 meter 

d) Ukuran PC3 : 2800mm x 2800mm x 800mm 

e) Pembesian : -Tulangan Atas : 19D22 – 150mm 

  -Tulangan Tengah : 2D22 

  -Tulangan Bawah : 19D22 – 150mm 

f) Panjang Tiang : 27 meter 

g) Ukuran PC3a : 1500mm x 4600mm x 600mm 

h) Pembesian : -Tulangan Atas : 31D22 – 150mm 

  -Tulangan Bawah : 31D22 – 150mm 

i) Panjang Tiang : 27 meter 

j) Ukuran PC4 : 2800mm x 2800mm x 1000mm 

k) Pembesian : -Tulangan Atas : 19D22 – 100mm 

  -Tulangan Tengah : 2D22 
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  -Tulangan Bawah : 19D22 – 100mm 

l) Panjang Tiang : 27 meter 

m) Ukuran PC (PL) : (4450mm x 2100mm) + (2400mm x 690mm) 

n) Pembesian : -Tulangan Atas : 30D22 – 150mm 

  -Tulangan Bawah : 30D22 – 150mm 

Gambar 4.2 Denah Peletakan Pondasi Tiang Bor & Pile Cap,  

Sumber : Gambar Lapangan 
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Gambar 4.3 Detail Pile Cap (P2),  

Sumber : Gambar Lapangan 

Gambar 4.4 Gambar Detail Pondasi Tiang Bor P2/K1,  

Sumber : Gambar Lapangan 

Eka Putra, Analisis Kapasitas Daya Dukung Pondasi Tiang Bor Pada Hotel Wey-Wey Harbourbay, 2018 
UIB Repository@2018



49 

 

Universitas Internasional Batam 

Gambar 4.5 Detail Pile Cap (P3),  

Sumber : Gambar Lapangan 

Gambar 4.6 Detail Pondasi Tiang Bor P3/K1,  

Sumber : Gambar Lapangan 
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Gambar 4.7 Detail Pile Cap (P3a),  

Sumber : Gambar Lapangan 

Gambar 4.8 Detail Pondasi Tiang Bor P3a/K1,  

Sumber : Gambar Lapangan 
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Gambar 4.9 Detail Pile Cap (P4),  

Sumber : Gambar Lapangan 

Gambar 4.10 Detail Pondasi Tiang Bor P4/K1,  

Sumber : Gambar Lapangan 
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Gambar 4.11 Detail Pile Cap (PL),  

Sumber : Gambar Lapangan 
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Gambar 4.12 Detail Pondasi Tiang Bor PL/KL,  

Sumber : Gambar Lapangan 

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka selanjutnya tahap analisis 

pembenanan dan penurunan bangunan berdasarkan standar-standar yang ada di 

Indonesia. Penggunaan pondasi di proyek Hotel Wey-wey menggunakan pondasi 

tiang bor dikarenakan lokasi pelaksanaan yang bertepatan berada disekitar gedung 

lainnya, menggunakan bore pile juga agar tidak menggangu masyarakat setempat 
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dengan tidak adanya getaran yang kuat. Analisis perhitungan kapasitas daya dukung 

tiang pancang di proyek Hotel Wey-wey ini menggunakan metode analisis dari M.J. 

Tomlinson yang dihitung pada bab selanjutnya. 

4.3.1 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan 

dengan awal dari pelaksanaan proyek pembangunan dengan tujuan untuk 

menentukan ruang lingkup dari pekerjaan di proyek tersebut sehingga dapat 

mengetahui lokasi pekerjaan dan juga untuk kelancaran dan kemudahan bagi 

pekerjaan berikutnya. adapun pekerjaan persiapan proyek Hotel Wey-wey ini 

terdiri dari : 

1. Pembuatan Pagar Pembatas 

Pembuatan pagar pembatas dilakukan bertujuan untuk membatasi area 

atau wilayah dari pekerjaan proyek Hotel Wey-wey. Dengan terdapatnya 

pagar pembatas, pekerja akan menjadi lebih mudah untuk mengetahui lokasi 

kerja dan security dapat lebih mudah untuk mengawasi lokasi proyek 

sehingga kelancaran proyek tidak terganggu. Pagar pembatas menggunakan 

pagar seng dan mengelilingi lokasi proyek. 

2. Pembersihan Lokasi Proyek 

Pekerjaan pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan lokasi 

proyek pelaksanaan pembangunan dari reruntuhan (puing-puing) dan 

tanaman liar ataupun benda lainnya yang dapat menggangu pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan proyek tersebut. 

3. Pekerjaan Cut & Fill  
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Pelaksanaan pekerjaan Cut & Fill ini dilakukan bertujuan untuk 

meratakan tanah di lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kelancarang 

didalam pembangunan. Dikarenakan tanah yang bergelombang akan 

menyulitkan didalam penentuan penentuan titik-titik pembangunan, 

penentuan as bangunan, dan elevasi lantai bangunan. 

Pekerjaan Cut & Fill didalam proyek Hotel Wey-wey menggunakan 

alat berat seperti bulldozer, backhoe, dan alat berat lainnya yang sering 

dijumpai didalam pekerjaan perapian lahan. 

4. Pekerjaan Pengukuran 

Setelah selesai melakukan pekerjaan pembersihan di lokasi proyek 

maka dilanjutkan dengan pekerjaan pengukuran. Pekerjaan ini dilaksanakan 

bertujuan untuk mendapatkan letak sumbu as pondasi bangunan dan elevasi 

lantai kerja sehingga dapat dilaksanakan penyesuaian bagi pekerjaan 

pembangunan selanjutnya. Pekerjaan ini harus dilakukan secara teliti dan 

cermat agar pelaksanaan pembangunan proyek dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan gambar kerja serta tidak terjadi masalah dikemudian hari. 

Pekerjaan pengukuran dilaksanakan dengan bantuan alat ukur seperti pita 

ukur, waterpass, theodolite, dan alat ukur lainnya. 

5. Mobilisasi alat berat  

Pada tahap ini alat berat diarahkan kedalam lokasi pelaksanaan 

pembangunan. Alat berat kemudian dipersiapkan yang dimulai dari 

pengecekan kelengkapan aksesorisnya seperti mata bor, dan casing.  
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6. Pekerjaan Struktur Pondasi Tiang Bor 

Pondasi merupakan sebuah struktur bangunan berposisi vertikal yang 

menerima beban bangunan dari plat lantai balok dan struktur bangunan 

diatasnya untuk disalurkan ke pondasi bangunan di bawahnya. Pada tahap ini 

pekerjaan mengalami kendala waktu yang dikarenakan oleh belum adanya 

keputusan pelaksanaan dari pihak owner sehingga alat berat yang masuk ke 

area proyek macet/tidak bekerja. Waktu keterlambatan atas hal ini 

berlangsung selama 1 bulan. Struktur pondasi pada pembangunan Hotel Wey-

wey menggunakan pondasi tiang bor (bored pile). Pekerjaan pondasi meliputi 

: 

a. Pekerjaan persiapan dan pengukuran 

Pekerjaan pengukuran untuk menentukan titik acuan untuk titik 

pengeboran tiang pondasi yang disesuaikan berdasarkan koordinat 

gambar kerja dengan titik koordinat dilapangan. 

b. Pembuatan besi tulangan 

Pembuatan besi tulangan yang disesuaikan ukuran dan mutu 

berdasarkan gambar kerja. 

c. Pengeboran 

Pekerjaan pengeboran dilakukan bersamaan dengan perakitan tulangan 

bored pile dengan tujuan agar disaat pengeboran selesai, tulangan besi 

sudah tersedia dan siap pakai. Sebelum melakukan pengeboran, perlu 

dilakukan pemeriksaan terhadap tanah lokasi terlebih dahulu. Cek 

apakah daya dukung tanah mendukung, jika daya dukung tanah 

rendah, maka perlu disusun plat baja sebagai dudukan mesin Rotary 
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Drilling Rig agar alat berat tidak amblas kedalam tanah. Rotary 

Drilling Rig yang sudah berada diposisi diatas plat baja dipasang mata 

bor sebelum mengebor. Setelah pengeboran mencapai kedalaman 

tertentu dan belum mencapai kedalaman yang diinginkan akan 

dipasang Temporary Casing terlebih dahulu guna menghindari tanah 

runtuh pada lubang bor sampai kedalaman tanah dengan kondisi stabil 

atau tidak terjadi longsor. Pemasangan temporary casing ini 

menggunakan alat casing drive adapter yang berfungsi untuk 

memasukkan temporary casing kedalam lubang bor. Setelah 

temporary casing terpasang didalam lubang bor, maka air akan 

dimasukkan kedalam lubang bor dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya keruntuhan tanah disekililing lubang bor. Kemudian 

dilanjutkan pengeboran hingga mencapai kedalaman tanah keras 

sesuai dengan hasil test tanah yang telah disetujui owner, dan 

dilakukan pengukuran kedalaman lubang secara keseluruhan yang 

telah dibor. 

d. Pemasangan tulangan Bored Pile 

Setelah kedalaman lubang bor didapati maka panjang tulangan bored 

pile bisa dirakit berdasarkan kedalaman lubang dan elevasi top rebar 

sesuai gambar kerja. Tulangan bored pile yang telah dirakit tersebut 

dipindahkan dan diangkat menggunakan crawler crane dan 

dimasukkan kedalam lubang bored pile, kemudian dikaitkan diatas 

casing dan tulangan selanjutnya diangkat dan diletakkan diatas 

tulangan pertama dengan memperhatikan panjang sambungan ialah 40 
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dari diameter tulangan besi. Sambungan antara tulangan kemudian 

dilas. 

e. Pengecoran kedalam lubang bored pile 

Tahap pengecoran kedalam lubang bored pile akan dimulai setelah 

selesainya pemasangan pipa tremie untuk menghindari tercampurnya 

air tanah didalam lubang bored pile dengan beton ready mix yang akan 

dituangkan kedalam lubang bored pile. Langkah awal didalam 

pemasangan pipa tremie dengan meletakkan penahan pipa tremie 

diatas casing, kemudian dipasang kepala tremie pada ujung pipa tremie 

dan diangkat menggunakan crawler crane. Pipa tremie kemudian 

dimasukkan kedalam lubang bor dengan memperhatikan level air 

tanah didalam lubang dan dijepit pipa tremie dengan penahan pipa 

tremie. Setelah persiapan pipa tremie selesai maka pengecoran 

menggunakan beton ready mix dapat dimulai dari dasar lubang bor 

maka air tanah didalam lubang dapat terdorong keatas karena berat 

jenis beton yang lebih besar diantara keduanya. Pipa tremie diangkat 

keatas selama pengecoran secara perlahan-lahan dengan syarat pipa 

tremie tidak berada diatas permukaan beton ready mix agar beton tidak 

tercampur dengan air tanah. Diakhir pengecoran temporary casing 

diangkat dari lubang beton. 

f. Demobilisasi 

Pada tahap ini alat berat yang selesai digunakan dibongkar dilapangan 

dan dilakukan demobilisasi (pengeluaran alat berat) keluar dari lokasi 

proyek. 
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4.3.2 Perancangan / Analisis Daya Dukung Pondasi Metode M.J. Tomlinson 

Daya dukung pondasi berdasarkan hasil data boring dihitung 

menggunakan rumus M.J. Tomlinson berikut : 

𝑄 = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑠  .................................................................................... (4.1) 

𝑄 = 𝐴𝑏. 𝑄𝑠 + 𝐴𝑠. 𝑓𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  .................................................................. (4.2) 

𝑄𝑎𝑙𝑙 =  
𝑄

𝑆𝐹
  ......................................................................................... (4.3) 

Keterangan :  

Q = Kapasitas daya dukung ultimate (ton) 

Qall = Kapasitas daya dukung yang diijinkan (ton) 

qb = Daya dukung dasar tanah (ton/m2) 

Qs = Daya dukung selimut (ton/m) 

Ab = Luas penampang  (m2) 

As = Keliling selimut  (m) 

fstotal = Friksi  (ton/m) 

SF = Safety Factor 

qb untuk tanah kohesif : 

𝑞𝑏 = 9𝐶  ............................................................................................ (4.4) 

qb untuk tanah granular : 

𝑞𝑏 = 0,75 . 30 . 𝑁𝑞 (max 50)  ........................................................... (4.5) 

Keterangan : 

C = Koefisien tanah kohesif 

Nq = Nilai rata-rata N dengan jarak D dibawah permukaan pondasi 

dan 8D diatas permukaan pondasi 

 

Friksi untuk tanah kohesif : 
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𝑓𝑠 = ∝ . 𝐶 . 𝐿 = 𝑞𝑢 . 𝐶 . 𝐿  .................................................................. (4.6) 

Friksi untuk tanah granular : 

𝑓𝑠 = 𝐾 . 𝑁 . 𝐿  .................................................................................... (4.7) 

Keterangan :  

α =  Faktor adhesif 

K = Faktor friksi tanah 

L        = Panjang tipe tanah yang dihitung 

 

Tabel 4.1 Konversi koefisien α,  

Sumber : PT. Pratama Widya 

α SPT qu 

1 2 0,25 

0,96 2-4 0,25-0,5 

0,75 4-8 0,5-1 

0,475 8-15 1-2 

0,33 

15-30 

2 

>30 
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