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BAB 4 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Pengamatan Kerja praktek. 

 

Rancangan pengamatan yang penulis lakukan merupakan sebuah 

pengamatan terhadap Tie Beam yaitu pengamatan terhadap prosedur 

pelaksanaan dan prosedur perancangan terhadap Tie Beam guna untuk 

mengetahui besarnya kekuatan Tie Beam untuk menahan bebannya yang 

berdasarkan hasil analisa dari lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian terhadap Tie Beam untuk Lower Ground Floor (LG) pada 

proyek pembangunan Grand Batam Mall. 

 

4.2 Metode Kerja Praktek  

 

4.2.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang di lakukan selama melakukan kerja praktek diaman untuk 

menganalisis data yang diperlukan saat penyusunan Laporan ini.  

Tahap pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun 

laporan yaitu : Sistem Literatur, Sistem Lapangan, Sistem 

Wawancara.  
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a. Sistem Literatur : cara pengumpulan data berupa 

jurnal, dan bacaan bacaan yang berhubungan dengan 

keja praktek. 

b. Sistem Lapangan : cara pengumpulan data berupa 

survey langsung ke lapangan dan menulis yang di 

dapatkan dari lapangan berupa dokumentasi photo, 

gambar proyek. 

c. Sistem Wawancara : cara pengumpulan data berupa 

bertanya secara langsung oleh staff lapangan  tentang 

data data gambar yang belum tentu dapat di lapangan 

berupa proses pelaksanaannya. 

  

4.2.2 Pengolahan Data 

 

Setelah mengumpulkan data dengan data yang sudah 

di rasakan penulis cukup, data data tersebut kemudian 

digabungkan menjadi sebuah laporan kerja praktek dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007. 

 

4.2.3 Analisa Data 

 

Setelah selesai melakukan pengolahan data, data 

tersebut di uraikan dengan cara menganalisa data secara 

matematis untuk perrhitungan tiebeam yang diolah dengan 
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aturan – aturan beton Indonesia (SNI). Setelah melakukan 

analisa data, data tersebut di uraikan data tersebut di 

tuliskan kedalam laporan kerja praktek  secara rinci 

lengkap dan jelas.  

4.3 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

 Persiapan  Pengukuran     Pekerjaan Tanah     Pekerjaan Struktur 

4.3.1 Tahap Pekerjaan Persiapan 

 

 Tahap ini merupakan proses awal pelaksanaan pembangunan 

proyek untuk membuat batasan lingkup kerja di proyek sehingga 

tercipta kelancaran pekerjaan dan tidak menggangu aktivitas 

lingkungan sekitarnya. Adapun pekerjaan persiapan untuk proyek 

ini antara lain: 

 

1. Pembersihan Lahan Proyek 

   

  Pekerjaan ini  mencakup pembersihan lahan baik pada 

tumbuh tumbuhan maupun bangunan bangunan yang sejak 

awal sudah dikoordinasikan oleh dua pihak agar tidak 

menggangu proses pembangunan proyek. 

 

2. Pembuatan Tempat kerja dan Gudang 
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  Pembuatan Tempat kerja di buat untuk digunakan untuk 

para pengawas, pengendali pekerja serta administrasi proyek, 

sedangkan Gudang adalah tempat sementara untuk menyimpan 

bahan material yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan 

proyek 

 

3. Bahan Material dan Alat Berat 

 

  Bahan material yang di perlukan seperti tiang pancang, 

untuk bekisting seperti batu bata, kayu dan besi. Kemudian alat 

berat yang di butuhkan seperti pile cap. Tower crane, Bekho. 

  

 

4.3.2 Tahap Pekerjaan Pengukuran 

 

 Setelah sudah melakukan pekerjaan persiapan selanjutnya 

melakukan pekerjaan pengukuran yang di lakukan oleh surveyor. 

Pekerjaan ini mengukur elevasi tanah yang ada di proyek 

pembangunan ini dan menentukan As untuk posisi setiap patok.  

 

4.3.3 Tahap Pekerjaan Tanah 
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 Setelah mendapatkan data elevasi tanah dan juga sudah di 

tuangkan ke dalam gambar lalu tuangkan ke lapangan. Tahapan 

yang di lakukan untuk pekerjaan tanah yaitu : 

 

1. Mengetahui jenis tanah yang akan digunakan pada proyek. 

pertama kali untuk mengetahui jenis tanah ini dengan 

memeriksa terlebih dahulu daerah rawan atau yang telah di 

setujuin oleh managemen proyek. 

2. Setelah lahan tanah sudah terpasang tiang pancang, proses 

selanjutnya adalah proses penggalian sesuai dengan gambar 

yang di inginkan. Adapun juga pemadatan tanah agar sesuai 

dengan elevasi yang di inginkan di gambar. 

 

4.3.4 Tahap Pekerjaan Struktur 

 

1. Pekerjaan Pondasi 

   

  Pondasi adalah struktur bangunan yang berfungsi sebagai 

menerima atau menahan beban bangunan melalui kolom. 

Pekerjaannya meliputi pekerja, bahan material serta alat alat 

yang di perlukan. Pondasi yang di gunakan pada proyek 

pembangunan Grand Batam mall oleh PT. Tri Tunas Bangun 

Perkasa ini menggunakan pondasi dengan sistem tiang pancang 

menggunakan alat berat drop hammer. 

  UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 
Tresni Ayu Rosvita, Analisa Struktur Tiebeam pada Pembangunan Grand Batam Mall 
UIB repository @2019



37 
 

 

 

 

a. Tiang Pancang  

  

         Gambar 4.1 Tiang Pancang 

          (Sumber: photo lapangan) 

 

b. Drop Hammer 

 

Gambar 4.2 Drop Hammer 

(Sumber : Photo Lapangan) 
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 Proses pelaksanaannya yaitu alat drop hammer menarik tiang 

pancang tersebut ke tempat yang telah di tandai untuk melakukan 

pemancangan. Tiang pancang pun di tarik oleh mesin drop hammer untuk 

memasukannya kedalam alat drop hammer. Setelah itu tiang pancang pun di 

pukul hingga kedalaman tanah yang termasuk tanah keras. 

 

 

Gambar 4.3 Proses Penarikan Tiang pancang 

               (Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.4 Proses Pemasukan Tiang Pancang Ke Alat  

(Sumber: photo lapangan) 

 

 

Gambar 4.5 Proses Pemancangan 

(Sumber: photo lapangan) 

   

Jika terjadi penambahan tiang pancang yang dilakukan adalah 

menarik lagi tiang pancang yang akan di pancang setelah itu 

kedua sisi dari tiang pancang sebelumnya dengan yang baru 

dimasukan di las untuk menghubungkan keduanya, pengelasan 

tersebut dinamakan Joint. 
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Gambar 4.6 Proses Joint 

(Sumber: photo lapangan) 

 

2. Pekerjaan Tower Crane 

Pertama tama siapkan lokasi untuk pemasangan tower crane, 

penggalian tanah dengan kedalaman 5 m. setelah tanah telah 

tergali, pemasukan pembesian untuk membuat kerangka, 

kerangka pembesian tersebut lalu di letakan kayu kayu 

sehingga terbentuknya sebuah bekisting / cetakan yang akan di 

cor kemudian hari. Setelah melihat cuaca dan tanah yang stabil 

maka diadakan pengecoran . pengecoran menggunakan semen 

dengan mutu kekuatan 400  (K-400). 
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 Setelah hasil cor kemarin kering pelepasan bekisting pun 

dilakukan, kemudian sisi sisi ya di timbun oleh tanah agar tidak 

ada terjadi kecelakaan, dan tak lupa memasang instalasi listrik 

yang akan di gunakan nanti. 

 

Tower crane terdiri dari beberapa rangkaian, penyusunan 

pertama meletakan pada penyanggah tiang ke tempat lantai 

kerja yang kemarin telah di buat. Pembuatan tower crane kali 

ini di buat setinggi 7 meter. Setelah itu pemasangan untuk 

tempat pengemudi untuk tower crane.  

 

 

Gambar 4.7 Proses Bekisting Lantai kerja 

(Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.8 Proses Pengecoran 

(Sumber: photo lapangan) 

 

Gambar 4.9 Proses pemasangan Tiang untuk Tower Crane 

(Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.10 Tower Crane Jadi 

(Sumber: photo lapangan) 

 

3. Pekerjaan Tie Beam 

 

  Tie Beam seperti halnya dengan sloof yaitu suatu struktur 

berbentuk balok yang posisinya berada dibawah dari semua 

balok pada umumnya di struktur bangunan yang berfungsi 

sebagai memikul beban dinding dan mengikat pondasi satu 

sama lainnya serta  meminimalisir penurunan pada pondasi 

yang terbuat dari beton dengan menggunakan batako sebagai 

bekistingnya. 
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   Proses pelaksanaan tie beam yaitu, pertama gali 

tanah sesuai dengan kedalaman yang di butuhkan.penggalian 

dilakukan menggunakan excavator ( penggali tanah). Alat 

penggali yang dikerahkan untuk menggali terdiri dari 3 alat. 

 

Gambar 4.11 Proses pemecahan tiang pancang 

(Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.12 pemasangan bekisting pada pile cap dan tie beam 

(Sumber: photo lapangan) 

 

Gambar 4.13 Pemasangan Bekisting Pile cap 

(Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.14. Pemasangan Bekisting Tie beam 

(Sumber: photo lapangan) 

 

  

Gambar 4.15 Pengecoran Tiebeam dan Pile cap 

(Sumber: photo lapangan) 
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Gambar 4.16 Tiebeam dan Pile cap selesai 

(Sumber: photo lapangan) 

 

  UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 
Tresni Ayu Rosvita, Analisa Struktur Tiebeam pada Pembangunan Grand Batam Mall 
UIB repository @2019




