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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pondasi 

merupakan suatu bagian konstruksi bangunan yang berguna untuk 

meneruskan beban yang disalurkan dari struktur ke tanah dasar pondasi yang 

cukup kuat menahannya tanpa terjadi differential settlement pada sistem 

strukturnya. 

Pondasi adalah bagian paling bawah pada sebuah bangunan. Posisinya 

tentu menjadi hal yang harus paling dimatangkan, karena akan menopang seluruh 

beban bangunan. Semakin tinggi bangunan yang dibangun, tentunya semakin 

besar pula tekanan yang diberikan terhadap pondasi bangunan, sehingga 

pemilihan haruslah tepat karena mencakup keselamatan dan kekokohan sebuah 

bangunan. 

2.2 Sheet Pile 

2.2.1 Pengertian Sheet Pile 

Sheet Pile adalah dinding dengan posisi berdiri tegak lurus dengan memiliki 

ketebalan yang tipis yang berguna untuk menahan tanah dan untuk menahan 

masuknya air ke dalam rongga galian. 

2.2.2 Manfaat Sheet Pile 
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Penggunaan sheet pile yang mudah dan biaya pelaksanaan yang relatif lebih 

murah, sheet pile banyak dipakai untuk pekerjan proyek, seperti : 

1. Dinding penahan tanah 

2. Penahane tebing galian, misalnya pada pembuatan pondasi langsng atau 

pembuatan pondasi menerus dan basement 

3. Bangunan dipelabuhancontohnya dinding pada dermaga dan dock kapal 

4. Bendungan 

Sheet pile biasanya tidak cocok untuk digunakan menahan tanah yang 

sangatatinggi karena akan memerlukan luas bahan tampang turap yang besar. 

Selainitu sheet pile juga tidak cocok digunakan pada tanah yang memiliki banyak 

batuan, karena menyulitkan saat melakukan pemancangan. 

2.2.3 Macam-macam sheet pile 

sheet pile bisa dibedakan berddasarkan material yang dipakai. Material sheet 

pile tersebut terdapat beberapa macam, contohnya : sheet pile kayu, sheetpile 

beton bertulang, dan sheet pile baja. 

1. Sheet pile kayu 

Sheet pile kayu biasanya digunakan untuk dinding penahan tanah yang tidak 

terlalu tinggi biasanya kurang dari 3 meter. Dikarenakan tidak mampu menahan 

beban-beban lateral yang terlalu besar. Sheet pile  kayu ini tidak bisa digunakan 

pada tanah yang berkrikilkarena sheet pile materialseperti ini cenderung retak bila 

dipancang. Jika sheet pile kayu digunakan untuk bangunan permanen yang 

posisinya berada diatas muka air, maka perlu diberikan lapisan pelindung agar 
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tidak mudah lapuk.sheet pile kayu banyak digunakan pada pekerjaan-pekerjaan 

sementara, misalnya untuk penahan tebing galian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sheet Pile Kayu 

2. Sheet pile beton 

Sheet pile betonmerupakan dinding vertikal yang terbuat dari beton bertulang 

yang relatif tipis yang digunakan untuk membendung tanah secara lateral 

sehingga bisa mempertahankan dua tingkatan tanah yang berbeda ketinggiannya 

supaya tidak terjadi kelongsoran tanah. 

Bahan ini biasanya digunakan dalampenanggulangan pada kelongsoran 

lereng, penampang sheet pile ini memiliki lebar sekitar500-800 mm, dan untuk 

tebalnya memiliki 120-150 mm. Sheet pile ini antara satu dengan lainnya saling 

mengait sehingga mempermudah pemancangannya. 
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Gambar 2.2 Sheet Pile Beton 

3. Sheet pile baja 

Sheet pile baja merupakan konstruksi yang bertujuan untuk menahan tanah 

agar tidak longsor, bahan struktur ini terbuat dari baja. Dan biasanya kita dapat 

menjumpainya di samping jalan, pada basement, penahan bukit agar tidaklongsor,  

pinggiran pantai, tebing sungai, dan berbagai sambungan irigasi lainya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sheet Pile Baja 
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2.2.4 Tipe-tipe sheet pile 

Adapun tipe-tipe dinding sheet pile yang terdiri dari, yaitu : Sheet pile 

kantilever, sheet pile Diangkar, sheet pile dengan landasansan, sheet pile 

bendungan elek seluler. 

1. Sheetepileekantilever 

Sheet pile kantilever adalah sheet pile yang cara kerjanya menahan beban 

lateral mengandalkanetahanan tanah di depan dinding, defleksi lateral yang terjadi 

relatif besar dan hanya cocok untuk menahan tanah dengan kedalaman sedang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sheet PileeKantilever 

2. Sheetepileediangker 

Sheetepile diangker cocokeuntuk menahanegalian yangedalam, tetapiemasih 

bergantung padaekondisietanah. Menahanebeban lateraledengan mengandalkan 

tahananetanah padaebagian sheetepile yangeterpancang dalametanah dengan 

dibantu oleheangker yangedipasang padaebagianeatasnya. 
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Gambar 2.5 Sheet pile diangker 

3. Sheet pileedenganelandasan 

Sheet pileedengan landasanebekerja menahanetekanan tanahelateral dengan 

dibantueoleh tiang-tiangeyang dibuat landasaneuntuk meletakkanebangunan 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sheet pile dengan landasan 
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4. Sheet pileebendunganeelek seluler 

Sheet pileebendunganeelek seluler merupakanesheet pile  yang terbentuk sel-

seleyang diisiedenganepasir. Dindingeini menahanetekanan tanahedengan 

mengandalkaneberatnyaesendiri. 

 

 

 

Gambar 2.7 Sheet pile bendungan elek seluler 

2.3 StruktureOrganisasi & Manajemen Proyek 

2.3.1 StruktureOrganisasi 

Struktureorganisasi sangatediperlukan didalam peleksanaan suatu proyek 

secara keseluruhan. Organisasiemerupakan suatuesistem interaksi kegiataneantara 

duaeindividu atauelebih yang bekerja sama dalamemencapaietujuan, yang 

masing- masing pihak mempunyai tanggung jawab dan hak yang jelas. Sedangkan 

proyek dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber daya alam, manusia dan buatan seoptimal mungkin sehingga 
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tujuan dapat dicapai. Maksud diadakannya organisasi proyek adalah 

agarepekerjaan dapat berjalanesesuai denganerencana danedapat diperolehesuatu 

hasil kerjaeyang sesuaiedengan tujuan dariepembangunan. 

Dalam pelaksanaaneproyek yangebesar dibutuhkanesuatu struktur organisasi 

yangekerjanyaeteratur. Hal iniedisebabkan karenaemasalah-masalah yangetimbul 

sangatekompleks danemembutuhkan kerjasamaeantara personel yang terlibat 

dalameproyek tersebut. Semua ini dimaksudkan agarepekerjaan dapateberjalan 

denganelancar daneefisien, karena waktu yang tersedia relatif singkat dan  

diperoleh hasil yang maksimal. 

Suatu organisasi biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terdapat suatu kelompok orang tertenu 

2. Ada kegiataneyang berbedaetetapi satuesama lainesaling berkaitan 

sehinggaemerupakanekesatuaneusaha/kegiatan. 

3. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, koordinasi 

pengawasan. 

4. Mempunyai suatu tujuan tertentu. 

 

2.3.2 Manajemen Proyek 

Dalam melaksanakan suatu pembangunan konstruksi sangat diperlukan 

unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Unsur-unsur pelaksana pembangunan 

mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan serta 
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kegiatan yang dilakukan. Dalamepelaksanaannya unsur-unsureini salingeberkaitan 

daneberhubungan mengikutiepola hubunganekerja yangetelaheditetapkan. 

unsurepelaksana pembangunan yangebiasa terlibat dalam suatu pembangunan 

konstruksi antara lain, pengguna jasa( owner ), konsultan perencana, kontraktor 

dan konsultan manajemen konstruksi ( pengawas ). 

a. Pengguna Jasa (Owner) 

Pengguna jasa adalah suatu badan atau perseorangan yang memberikan 

pekerjaan kepada pihak kontraktor untuk mengerjakan pembangunanesuatu 

konstruksi, baik secaraelangsung maupunetidak langsung dan menanggung 

seluruh biaya akibat dari pembangunan tersebut. 

Dalam laporan kerja proyek ini, pengguna jasa atau pemberi tugas adalah 

sebuah perusahaan swasta yaitu PT. Pratama Widya 

Tugasedanekewajiban pengguna jasa proyekeantara lain : 

1. Menyediakan lahan untukepelaksanaan proyek 

2. Menyediakan anggaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan proyek 

hingga selesai. 

3. Membuat dan mengesahkan dokumen kontrak kerja antara pihak owner dengan 

pihak kontraktor. 

4. Memberikan perintah secara langsung kepada kontraktor untuk melaksanakan 

pekerjaan pembangunan, jika pihak owner tidak menggunakan jasa konsultan. 
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5. Menerima dan mengesahkan pekerjaan, jika pekerjaan tersebut sudah layak dan 

selesai dilksanakan oleh pihak kontraktor. 

6. Menghentikanesebagian bahkaneseluruh pekerjaanejika terjadiepenyimpangan 

pelaksanaanepembangunan proyekesesuai denganeisi dokumenekontrak yang 

telahedisepakati olehepihak owneredanekontraktor. 

b. Penyedia Jasa ( Kontraktore) 

Kontraktoreadalah suatu badaneatau perseorangan yangemenerima dan 

menyelenggarakanepekerjaan konstruksi yangetelah diberikan oleh pihak owner 

menurutebiaya yangetelah tersediaedan melaksanakanesesuai denganeperaturan 

danesyarat-syarat sertaegambar rencanaeyang telaheditetapkan : 

Tugasedanetanggungejawab kontraktor antaraelain : 

1. Melaksanakanepekerjaan berdasarkan gambarerencana berdasarkan peraturan 

danesyarat-syarat yangetelaheditetapkan. 

2. Bertanggungejawab atas segala kesalahan yang dilakukan selama pembangunan 

proyek berjalan dan menanggung biaya perbaikan akibat dari kesalahan tersebut. 

3. Menyediakan alat-alat dan tenaga kerja, serta tanggung jawab atas keselamatan 

tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung. 

4. Menghadiri rapat berskala yang diadakan oleh owner maupun konsultan. 

5. Memberikan laporan hasil pekerjaan ( progress report ) meliputi laporan 

harian, mingguan dan bulanan. 
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6. Melakukan serah terima pekerjaaneapabila pekerjaanetelah selesaiesecara 

keseluruhaneatau dapatepula diserahkaneper bagianepekerjaan sesuaiedengan 

ketentuan yangeberlaku. 

c. Penyedia Jasa Perencanaan 

Penyedia jasa perencanaan adalaheperusahaan yangememenuhi persyaratan 

untukemeleksanakan tugas konsultasiedi bidangejasa perencanaaneteknis 

bangunan gedungebesertaekelengkapannya. Penyedia jasa perencanaaneberperan 

untuk merencanakanegambar rencanaeawal danemelakukan perubahaneselama 

proyekeberlangsung. Setiapedetail perencanaan bangunaneharus dipertimbangkan 

olehePenyedia JasaePerencanaan, termasukedalam halespesifikasi bangunaneagar 

tidaketerjadi hambatanedalam pemilihanematerial saat proyekeberlangsung. 

Selaineitu,ePenyedia jasaeperencanaan jugaeturut memberikanepenjelasan-

penjelasanedan saraneuntuk penyelesaianepermasalahan yangetimbul dielapangan 

selama prosesepengerjaan proyekeberlangsung. 

Penyedia jasa perencanaan memilikietugas danekewajiban sebagaieberikut. 

a. Memproyeksikanegagasan pemberietugas keedalam desainebangunan. 

b. Mengadakanepenyesuaian keadaanelapanganedenganekeinginan pemilik 

bangunan. 

c. Membuategambar desainebangunan secaraelengkap danedetail dengan 

spesifikasieteknis, fasilitasedan penempatannya.eGambar yangedisediakan 

meliputiegambar arsitektur,estruktur, mekanikaledaneelektrikal. 

d. Mempersiapkanespesifikasi bahanebangunan untukefinishing bangunanproyek. 
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e. Membuaterincian volumeeperkerjaan danerencana anggaranebiaya proyek. 

f. Membuaterencana kerjaedan syarat-syaratepelaksanaan bangunanesebagai 

pedomanepelaksanaan. 

g. Mempertanggungejawabkan hasiledesain daneperhitungan strukturebangunan. 

h. Melakukaneperubahan desaineapabila terjadiepenyimpangan pelaksanaan 

pekerjaanedilapangan,esalahesatunyaeadalahekarenaeexistingebangunan 

sebelumnya. 

d. Konsultan manajemeneKonstruksi 

Konsultan manajemenekonstruksi adalah perorangan atau suatuebadan 

yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk mengadakan pengawasan selama 

pelaksanaan pekerjaan sekaligus memimpin dan mengatur serta memeriksa 

pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan. Baik buruknya pembangunan 

suatu proyek kadangkala juga dipengaruhi oleh baik buruknya tugas yang 

dilakukan oleh seorang pengawas. 

Tugas dan tanggung jawab konsultan manajemen konstruksi antara lain : 

1. Meminta penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas dalam rancangan kepada 

konsultan perencana dan ahli-ahli lainnya. 

2. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama 

masa pelaksanaan. 
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3. Mengawasi perbaikan/rehabilitasi kekurangan dalam bangunan selama masa 

pelaksanaan dan membuat laporan perbaikan/rehabilitasi kekurangan yang telah 

dilaksanakan. 

4. Menetapkan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli khusus meliputi 

bidang keahlian yang diperlukannya untuk melaksanakan tugas pengawasan 

tersebut. 

5. Meminta keputusan-keputusan desain kepada konsultan perencana mengenai 

hal-hal yang menyangkut teknis desain dan perubahan-perubahan yang perlu 

dilakukan. 

Semuaepihak dariekeempat unsureterlaksana pembangunaneharus tunduk 

danepatuh kepadaeperaturan-peraturan yangetelah disusunebaik dariesegi teknis 

maupuneadministratif. Penyimpanganeyang terjadieakan mengakibatkane 

kesulitan dan ketidaklancaranepelaksanaan pembangunan.eSecara garisebesar 

pola hubunganekerja diatur sebagaieberikut ini : 

1. Hubungan antara Pengguna jasa dengan KonsultanePerencana 

a. Konsultaneperencana menyerahkanekarya perencanaaneteknis bangunan 

besertaeperlengkapannya kepadaePengguna Jasa(owner ) 

b. Pengguna Jasa ( owner ) memberikanebiaya hasileperencanaan 

daneperhitungan kepadaekonsultan perencana. 

2. Hubunganeantara Pengguna Jasa denganekontraktor              

Singgih Pangestu Widdyanto, Metodologi Sheet Pile Proyek Pembangunan slipway PT.Pratama Widya, 2018 
UIB Repository©2018



19 
 

Universitas Internasional Batam 

a. Kontraktoremenyerahkan hasilekarya pembangunaneproyek sesuaiedengan 

gambarekerja danespesifikasinya kepada Pengguna Jasa (owner) 

b. Pengguna Jasa (owner) memberikanebiaya pelaksanaanedan 

operasionaleselama pengerjaan proyekeberlangsung. 

e. Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi     

Dalam pengadaan kontraktor untuk melaksanakan proyek konstruksi, owner 

atau pemilik proyek dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

1. Pelelangan  

Pelelangan adalah suatu cara untuk mendapatkan harga penawaran pekerjaan 

pembangunan pekerjaan pembangunan yang bersaing didasarkan atas ketentuan 

dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan pelelangan akan 

melibatkan dua pihak, pihak pertama adalah pemberi tugas yaitu pihak yang 

mengadakan pelelangan sedangkan pihak kedua para kontraktor yang mengikuti 

proses pelelangan. 

Pelelangan dapat memberikan kesempatan kepada para kontraktor untuk 

mengajukan nilai atau anggaran biaya suatu pekerjaan pembangunan yang dapat 

dipertanggung jawabkan, sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang berlaku 

dalam pelelangan tersebut. 

Pelelangan yang sering diadakan pada saat ini dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa macam, tergantung dari tujuan pemberi tugas. 

Adapun jenis pelelangan yang sering terjadi antara lain :  

Singgih Pangestu Widdyanto, Metodologi Sheet Pile Proyek Pembangunan slipway PT.Pratama Widya, 2018 
UIB Repository©2018



20 
 

Universitas Internasional Batam 

a. Pelelanganeumum, adalahemetode pemilihanepenyedia Barang/Pekerjaan 

Konsturksi/JasaeLainnya untuk semuaepekerjaan yang dapatediikuti olehesemua 

penyedia Barang/PekerjaaneKonstruksi Lainnyaeyang memenuhiesyarat. 

b. PelelanganeSederhana, metode pemilihanepenyedia barang/jasaelainnya 

untuk     pekerjaaneyang bernilai palingetinggi Rp.200.000.00,00 (duaeratus juta 

rupiah) 

c. Pelelangan Bawah Tangan/ Penunjukan Lansung, pelelangan yang 

dilakukan dengan cara menunjukan langsung oleh pemilik proyek kepada 

kontraktor/rekananesebagai pelaksanaepekerjaan tanpaemelalui pelelangan umum 

atauepelelangan terbatas danedilakukan diantaraesekurang-kurangnya tiga 

penawar/kontraktor yangetercatat dalam DaftareRekanan Mampue(DRM). 

Cara pelelangan ini biasanya didasarkan atas hubungan baik dan kepercayaan 

diantara pemilik proyek dan kontraktor dan mengenai harga pekerjaan konstruksi 

biasanya ditentukan dengan kesepakatan bersama. Pada pembangunan proyek 

slipway PT Pratama Widya, proses pengadaan kontraktor dengan cara penunjukan 

langsung oleh pemilik proyek. 

Hal ini disebabkan hubungan baik yang telah terjalin antara pemilik proyek 

dengan pihak kontraktor jauh sebelum proyek ini dikerjakan. 

 Syarat-syarat Administrasi 

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara pemilik proyek dengan pihak 

kontraktor, terdapat beberapa syarat administrasi yang mengikat hubungan 

diantara kedua belah pihak. Bentuk ikatan ini tertuang dalam suatu kontrak kerja 

Singgih Pangestu Widdyanto, Metodologi Sheet Pile Proyek Pembangunan slipway PT.Pratama Widya, 2018 
UIB Repository©2018



21 
 

Universitas Internasional Batam 

yang harus dipatuhi demi kelancaran hubungan pada saat pekerjaan pembangunan 

berlangsung. 

SistemeKontrak 

Kontrakedalamedunia konstruksi adalahekeseluruhan dokumeneyang 

mengatur hubunganehukum antaraepengguna jasaedan penyediaejasa dalam 

penyelenggaraanepekerjaanekonstruksi. Secara garis besarekontrak terdiri dari 

tiga jenis, yaitu kontrak lumpesum, kontrak hargaesatuan/Unit Price,edan kontrak 

cost plus fee.  
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