
BAB IV  

METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Observasi yang diteliti penulis adalah prediktif, yang mana penulis akan 

menganalisa perhitungan secara prediksi dengan memperkirakan beban yang terjadi 

dan melakukan perancangan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal 

ini komponen struktur kolom pada proyek pembangunan Ruko Mitra Junction akan 

dianalisa penulis sebagai bahasan untuk laporan kegiatan kerja praktek. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Perolehan data dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi dari 

data pada proyek yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Data tersebut akan 

dicantumkan sebagai bahan penyusunan laporan. Tahapan dalam pengumpulan 

data oleh penulis sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

 Pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan memahami 

informasi yang berkaitan secara tertulis yang diambil dari sumber yang 

memiliki kredibel terhadap tulisan tersebut. Suber tersebut adalah 

berupa literatur, journal paper karya ilmiah, dan pustaka yang telah 

memiliki hak cipta. 

2. Studi Lapangan 

 Pengumpulan data adalah dengan mengunjungi, mengamati 

langsung kondisi dilapangan. Diperlukan alat bantu berupa kamera dan 

laporan harian dari pengawas perkerjaan ataupun laporan harian yang 
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dicatat oleh penulis. Bentuk yang akan dicantumkan pada laporan 

penulis yakni berupa foto pekerjaan, progress yang terjadi di lapangan, 

data struktur, dan gamber kerja serta jadwal pekerjaan. 

3. Wawancara 

 Pengumpulan data adalah dengan cara membuat pertanyaan yang 

akan diajukan secara langsung oleh pihak kontraktor yang berkerja di 

lapangan maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek 

tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan apabila penulis tidak 

menemukan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan, 

seperti perbedaan atau perubahan yang terjadi antara rencana dan aktual 

di lapangan. 

 

4.3 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Kontruksi 

 Metode pelaksanaan dijelaskan menjadi beberapa tahapan, yaitu: 

1. Pekerjaan Persiapan 

 Pekerjaan persiapan ialah pekerjaan atau kegiatan pada awal 

dimulainya pembangunan terhadap proyek ditujukan agar terciptanya 

batasan ruang lingkup pekerjaan sehingga pekejaan lebih teratur 

teciptanya kelancaran oleh pihak-pihak yang terkait, serta terhidar dari 

gangguan dari luar atau dalam dari sekitar lingkungan proyek. 

Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu: 

a. Pembersihan Lokasi Proyek 

 Pembersihan dilakuakan dengan alasan agar pekerja mudah 

dalam melakukan pekerjaannya. Pembersiahan dilakukan pada 

Muhamad Ulul Azmi, Perhitungan Struktur Kolom pada Proyek Pembangunan Ruko Mitra Junction 
UIB Repository©2019



lokasi proyek dan sekitarnya bertujuan agar akses untuk 

pengangkutan segala macam material untuk pembangunan agar 

lebih mudah dilakukan. 

b. Pembuatan Direksi Keet dan Gudang Penyimpanan 

Direksi Keet ialah tempat atau ruang yang akan menjadi tempat 

pengawasa oleh pihak yang berada dilapangan, dimana tempat 

tersebut memiliki kontrol penuh terhadap apa yang terjadi di 

lapangan serta segala macam pembahasan rapat mengenai masalah 

yang terjadi di lapangan akan diselesaikan di Direksi Keet jika 

diperlukan.  

2. Pekerjaan Pengukuran 

 Pekerjaan pengukuran akan dilakukan apabila telah 

dikerjakannya pekerjaan persiapan yang mana kondisi lapangan telah 

bersih dan mudah untuk melakukan aktivitas pengukuran. Pekerjaan 

Pengukuran ini sangat teliti dimana pekerjaan ini akan menghasilkan 

suatu bangunan yang berdiri tepat pada titik yang telah ditentukan pada 

gambar rencana dan menetukan elevasi yang tepat agar bangunan yang 

dihasilkan tidak miring. 

Pekerjaan pengukuran melibatkan satu atau dua ataupun lebih dari itu 

jika diperlukan yang mana para perkerja yang biasa disebut dengan 

surveyor. Alat ukur yang digunakan oleh surveyor ialah seperti alat 

ukur benang, alat ukur meteran, alat ukur Theodholit, alat ukur 

waterpass untuk mentukan keseimbangan, alat ukur kordinat GPS, dan 

alat ukur lainnya. 
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3. Pekerjaan Struktur 

 Pekerjaan struktur terbagi atas 2 yakni pekerjaan. Pertama ialah 

struktur atas yang terdiri dari komponen struktur seperti pelat lantai, 

balok, kolom, serta lift dan tangga. Kedua ialah struktur bawah yang 

terdiri atas pondasi yang memiliki jenis pondasi seperti pondasi tiang 

pancang dan pondasi bor pile.  

 Pekerjaan struktur atas memiliki tahapan dalam pembentukan 

komponen struktur, tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan sesuai 

dengan gambar rencana. Pekerjaan tersebut terdiri dari pembentukan 

tulangan memanjang dan tulanagan sengkang, perkaitan tulangan, 

pembentukan cetakan beton (bekisting) yang sesuai dengan ukuran 

komponen dan pengecoran beton agar jadinya komponen struktur. 

Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan finishing (palster, aci, dan 

pengecatan). Sedangkan pekerjaan struktur bawah dilakukan dengan 

jenis pondasi berupa tiang pancang atau borepile. 
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