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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Penentuan Lokasi Kerja Praktek 

Lokasi kerjaepraktek ini berada diePT Karimun Anugrah Sejati merupakan 

perusahaan galangan (shipyard) yang ada di kota Batam. 

Gambar 4.1 Lokasi Kerja Praktek 

4.2    Peraturan dan Standar 

Peraturan yang digunakan dalam melaksanakan konstruksi slipway adalah 

peraturan standar yang telah sering digunakan dalam pembangunan konstruksi 

sipil. 
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 Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah : 

Untuk perencanaan : 

1) SNI T-15-1991-3   : “Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan 

                                       Gedung” 

2) SKBI-1.3.44.1987 : “Pedoman Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung” 

3) NI-5. PKKI 1961    : “Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia” 

4) British Standard Code of Practice For Maritime Structures,BS6349 Part 1-7 

5) American Concrete Institute (ACI) 

6)American institute For Steel Construction (AISC) 

7) American Welding Society (AWS) 

Untuk pembebanan :  

1)SNI 127-1989-F  : “Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan 

                                    Gedung” 

2) PPTIUG-1987      : “Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia” 

3)SKBI-1.3.28.1987  : “Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan 

                                        Raya” 

4) British Standard BS 6349 Part 1-7 
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4.3 Tinjauan Struktur 

Adapun tinjauan struktur yang diamati adalah : 

4.3.1  Pekerjaan Persiapan 

a. Pembersihan Lokasi Proyek. 

b. Pekerjaan Pengukuran. 

c. Pekerjaan Tanah. 

4.3.2  PekerjaaneStruktur 

a. Pekerjaan Pondasi. 

b. PekerjaanePile Cap/Ground Beam. 

c. Pekerjaan Plat Lantai. 

d. Pekerjaan Concrete Wall. 

e. Pekerjaan Beam. 

4.4  Metode Pelaksanaan Konstruksi  

4.4.1 Perencanaan Struktur 

Pada tahap awal perencanaan, semua elemen struktur ditentukan terlebih 

dahulu dan digunakan sebagai preliminary structure design. Hasil dari 

preliminary design tersebut dianalisis terhadap beberapa komponen/elemen 

struktur. Bila komponen struktur yang ditentukan tidak memenuhi kriteria 
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perencanaan, maka akan dilakukan perubahan dengan menentukan elemen 

struktur yang baru, sehingga pada akhirnya dapat di harapkan hasil yang optimal. 

4.4.2 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaanepersiapaneadalaheseluruhekegiataneyangeberhubunganedengan 

awaledari pelaksanaanepembangunaneproyek. Pekerjaan persiapan dimaksud kan 

untuk membuat batasan lingkup kerja di proyek agar tidak ada gangguan dari luar 

dan juga untuk kelencaraan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.  

A. Pembersihan Lokasi Proyek  

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pertama yang dilakukan dalam suatu 

proyek, dengan tujuan untuk membersihkan lokasi proyek dari tanaman, akar-akar 

tumbuhan dan benda-benda lain yang bisa mengganggu pelaksanaan pekerjaan. 

Pembersihan lokasi proyek ini dilakukan dengan menggunakan alat berat agar 

pelaksanaannya bisa diselesaikan lebih cepat. Adapaun alat berat yang digunakan 

adalah dozer. 

B. Pekerjaan Pengukuran  

Pekerjaan pengukuran ini dilakukan setelah melaksanaan pekerjaan 

persiapan. Pekerjaan pengukuran dimaksudkan untuk menentukan titik-titik yang 

menjadi ukuran slipway yang telah ditentukan dalam gambar kerja. Selain itu, 

pekerjaan pengukuran juga menentukan titik-titik pondasi sheet pile agar sesuai 

dengan rencana. Hasil pengukuran ini berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan 

selanjutnya sehingga harus dikerjakan dengan cermat dan teliti. 
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Faktor yang sangat menentukan untuk memperoleh ketelitian yang tinggi 

terletak pada alat ukur yang digunakan dan juru ukur yang berpengalaman. 

Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur selama masa pelaksanaan dan ahli 

ukur yang berpengalaman dan jika setiap saat diperlukan pengukuran ulang, maka 

harus siap untuk melakukannya. 

Langkah-langkah pengukuran : 

a) Menentukan titik-titik koordinat, ini untuk menentukan titik pemasangan 

sheet pile. 

b) Membaca gambar dengan melihat bentuk dan ukuran bangunan untuk 

diaplikasikan dilapangan. 

c) Menentukan elevasi kedalaman galian pondasi kesalahan dalam 

menentukan elevasi ini dapat menyebabkan pemborosan pekerjaan urugan 

dan galian tanah. 

d) Menentukan as untuk mencari lokasi titik sheet pile. 

e) Memonitoring saat pekerjaan pemancangan terhadap titik rencana yang 

sudah direncanakan. 

C. Pekerjaan Tanah 

Pada awal pekerjaan konstruksi, biasanya terdapat permasalahan pembersihan 

dan persiapan lapangan. Pekerjaan ini meliputi persiapan lapangan agar pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Masalah yang dihadapi dapat 

berbeda-beda, tergantung kondisi dilokasi proyek. 

Tahap-tahap dalam pekerjaan tanah, antara lain : 
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1. Pengupasan tanah 

Hampir dalam semua situasi, permukaan tanah asli harus dibuang, bahkan 

untuk keadaan dimana permukaannya akan ditingkatkan. Pada daerah timbunan 

yang lebih tinggi dari 2 m, permukaan tanah asli biasanya tidak dibuang sebelum 

peningkatan permukaan tanah.  

Jika timbunan kurang dari 2 m dan permukaan tanah asli tidak dibuang, akan 

ada bahaya tumbuhnya tanaman. Selain itu, tedapat pula resiko pembusukan dan 

lapis tanah dasarnya menjadi tidak stabil dikarena kan kadar humus tanah.  ketika 

permukaan tanah asli dikupas, tanah tersebut harus dikumpulkan dan ditumpuk 

pada suatu tempat agar dapat dipergunakan kembali setelah pekerjaan selesai. 

Tanah ini harus ditumpuk dan dibentuk dengan baik agar air tidak  

menggenang dan harus diperhatikan agar tanah tersebut tidak mengganggu sistem 

drainase. Jika tanah itu akan dipergunakan kembali, maka ketebalannya akan 

dibatasi hanya sekitar 100 mm. 

2. Penggalian Tanah 

Penggalian harus segera dilakukan setelah pengupasan permukaan atas tanah 

asli.eJika dimungkinkan,ekadar air tanah harusedipertahankan. Kadareair 

optimumebiasanya adalah kadareairetanah padaekedalaman 1 m dibawah 

permukaan tanah (dalam rentang ±2%) selamaemusim panas. Dalam beberap 

keadaan, tanah dapat mengandung kadar air yang lebih tinggi dari optimum, 

bahkan dapat dalam keadaan jenuh air. Jika tanah hasil galian akan digunakan 

sebagai bahan timbunan ditempat lain.Maka perlu diperhatikan catatan penting. 
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berikut ini mengenai kadar air tanah : 

(a)  Jika permukaanetanah terlalu basah maka tanah menjadi plastis dan 

bahkan hampir cair  

(b)  Jika permukaan tanaheterlalu kering, tanah dapat retak-retakedan mudah 

 hancur.  

 (c)   Contoh tanahbila diremas dengan tangan, harus dapat tetap bersatu dalam 

             satu gumpalan. Jika tanah kohesif terurai ketika berada didalam                     

             genggaman tangan berarti tangan terlalu kering sedangkan tanah non  

  kohesif akan selalu terurai. 

Pada setiap pekerjaan galian, tempat galian harus diusahakan tetap dalam 

keadaan kering ( tidak ada air tergenang ) apapun keadaan cuacanya. Oleh karena 

itu, sebelum penggalian dilakukan perlu disiapkan sistem drainasenya. 

3. Pembentukan Permukaan dan Pemadatan. 

Jika lokasi konstruksi telah digali sampai level pembentukan permukaan, 

permukaan tanahnya harus dilindungi. Cara perlindungan terbaik adalah dengan 

menghamparkan dan memperkuat material pondasi bawah. Namun jika hal ini 

tidak memungkinkan, maka penggalian harus dihentikan sedalam 150 mm diatas 

leve lpembentukan, sehingga tanah asli akan berfungsi sebagai pelindung. 

Tercampurnya material pondasi bawah dengan material lapis tanah dasar dapat 

terjadi akibat lalu lintas kendaraan konstruksi. Setelah pembentukan permukaan 

maka akan dilanjutkan dengan proses pemadatan. Untuk tanah timbunan sangatlah 
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penting dilakukan pemadatan hinggaemencapai kepadatan kering maksimum dan 

membentuk profil yang seusai dengan yang diinginkan. 

Faktor-faktoreyang mempengaruhiekepadatan material timbunan adalahe: 

(a) Karakteristikematerial timbunan. 

(b) Kadareairematerial timbunan. 

(c) Jenisealat pemadam yang digunakan. 

(d) Massaealat pemadatan yangetergantungepadaelebareroda atau plat dasarnya. 

(e) Ketebalanelapisanematerialeyang dipadatkan. 

(f) Jumlahelintasaneyangediperlukan. 

Spesifikasi berdasarkan kinerja biasanya diterapkan pada proyek yang 

skalanya besar dan memiliki dana besar untuk alat khusus dan pengujian alat 

laboratorium. Dalam skala pekerjaan yang lebih kecil, tebal tiap lapisan tidak 

boleh lebih dari 150 mm (tebal padat) dan jumlah minimum penggilingannya 4 

kali atau sampai bekas roda alat pemadat tidak terlihat lagi. Pada pembentukan 

timbunan ini harus dikontrol terus menerus agar hasil permukaan yang diperoleh 

sesuai dengan yang diinginkan. 

4.5 Persiapan Alat Pekerjaan 

Sebelum berjalannya proyek terlebih dahulu melakukan persiapan alat 

pekerjaan agar dalam pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, Adapun Alat Berat 

pekerjaan yang digunakan, yaitu : 
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4.5.1 Eskavator & Dump Truck 

Eskavator adalahealateberateyang dipergunakaneuntuk menggaliedan 

mengangkutesuatu materialesepertietanah, batubara, pasiredan lain-lain. 

Dump truck adalah mengangkut muatan dari satu tempat menuju tempat lain 

untuk memindahkan dan menumpahkan muatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Eskavator & Dump Truck 
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4.5.2 Bulldozer 

 Buldozer adalah salah satu peralatan kontruksi yang cara kerja buldozer 

digunakan untuk menggali, mendorong dan menarik material seperti tanah, pasir 

dan lain – lain 

Gambar 4.3 Bulldozer 

4.5.3 Compactor 

Alat berat yang di gunakan untuk memadatkan jalan atau area konstruksi 

sehingga memiliki tingkat kepadatan yang di inginkan 
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Gambar 4.4 Compactor 

4.5.4 Crawler Crane 

Alat berat yang dipakai untuk mengangkat benda-benda berat. Jadi cara 

kerjanya mengangkat material untuk dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Crawler Crane 

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



42 
 

Universitas Internasional Batam 

4.5.5 Vibrator 

vibrator adalah alat pemancangan dengan cara menggetarkan dan menekan 

sheet pile. 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Vibrator 

4.5.6 Alat Guide Wall 

 Alat ini juga sangat penting untuk melakukan pemancangan karena untuk 

mendapatkan hasil yang lurus. 
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Gambar 4.7 Guide Wall 

4.5.7 Pengadaan Listrik Saat Melakukan Pekerjaan 

Listrik adalah sumber energi yang digunakan untuk melakukan pemancangan, 

karena pemancangan sendiri menggunakan fibrator yang membutuhkan tenaga 

listrik dari luar, sumber tenaga yang digunakan adalah mesin genset. 
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Gambar 4.8 Genset 

4.5.8 cutting torch 

Dalam mengerjakan pemotongan sheet pile menggunakan alat blander potong 

las (cutting torch). 
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Gambar 4.9 cutting torch 

4.5.9 Pekerjaan Penyambungan Sheet Pile 

 Dalam mengerjakan penyambungan sheet pile menggunakan alat las. 

Gambar 4.10 Alat Las 
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4.6 Metoda Pelaksanaan 

1. Melakukan perhitungan analisis untuk pengecekan kedalaman sheet pile 

yang tertanam berdasarkan tipe sheet pile yang dipakai dan data tanah 

hasil soil test. 

2. Pengukuran area pemancangan sheet pile dengan menggunakan theodolite. 

3. Lakukan pengumpulansheet pile sedekat mungkin dengan lokasi 

pemancangan sehingga dapat dijangkau langsung oleh crawler crane. 

4. Dan untuk mendapatkan hasil pemancangan yang lurus dapat dilakukan 

dengan pemasangan guide wall terlebih dahulu. 

5. Lakukan pemancangan sheet pile sesuai urutan yang telah ditentukan 

dengan menggunakan crawler craneditambah vibro hummer dan genset. 

6. Untuk  pemancangan yang pertama dipastikan tegak lurus, karena akan 

berpengaruh besar terhadap ketegakkan sheet pile berikutnya, 

pemancangan hanya sampai elevasi ± 1 meter diatas level rencana, karena 

connecting antar sheet pile dapat mengakibatkan sheet pile yang telah 

terpancang amblas sewaktu pemancangan sheet pile sebelahnya. 

7. Setelah sheet piletertanam, dapat dilanjutkan sampai elevasi rencana dan 

pemancangan dapat dilanjutkan sesuai urutan yang sama. 

Hal yang harus diperhatikanesaatepemancangan, yaitu : 

1. Kecendrungan sheet pileeselalu miringekearahepemancangan akibat 

getaran vibroedanemenghasilkan pemancanganetidaktegak lurus, tetapi hal 

ini dapat dilakukan dengan alatbantu katrol untuk menarik sheet pile 

menjadi lurus setelah selesai pemancangan. 
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2. Jika berdasarkan perhitungan konstruksi sheet pile free standing tidak 

mampu menahan geser dan guling akibat tekanan tanah akibat tekanan 

tanah aktif, tetapi hal ini bisa diatasidengan menambah walling beam dan 

ditambah anchor. 
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