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BAB IV 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Penentuan Tempat Kerja Praktek 

 Kegiatan kerja praktek dilaksanakan di Perumahan Monde Bay 

berlokasi di Batam Center, Kota Batam yang dimiliki oleh PT. Puri Global 

Sukses dan dikerjakan oleh PT. Kaliban Inovasi Indonesia dengan beberapa 

hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu : 

1. Pembangunan Perumahan Monde Bay Satu Lantai Tipe 72/120. 

2. Konstruksi bangunan perumahan menggunakan struktur beton. 

3. Lokasi pekerjaan konstruksi Perumahan Monde Bay berada di daerah 

Batam Center, Batam Kota. 

4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

 Masa pelaksanaan kegiatan kerja praktek yaitu 3 (tiga) bulan sebagaimana 

yang sudah ditetapkan Universitas Internasional Batam. Kegiatan ini terhitung dari 

tanggal yang telah tertulis pada surat pengantar ijin kerja praktek yang dibuat dan 

diajukan oleh penulis. Berkaitan akan hal itu, penulis mengadakan kerja praktek 

yang dimulai pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 01 Juli 2019. Pelaksanaan 

kerja praktek ini bersifat fleksibel, yaitu kesepakatan antara penulis dan pihak 

perusahaan mengenai hari dan tanggal untuk dating ke lokasi kerja praktek. 
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4.3 Metode Kerja Praktek 

4.3.1 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pada tahap ini dilaksanakan oleh penulis berikut penguraiannya : 

1. Study Literatur 

Studi literatur adalah memperkaya data-data yang diperlukan dengan cara 

mempelajari jurnal-jurnal, makalah, laporan, paper, bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan materi yang dibahas pada tugas kerja praktek ini. 

2. Study Lapangan 

Mendapatkan semua data yang diperlukan dari lapangan proyek selama 

dilakukannya kerja praktek, seperti foto-foto atau dokumentasi proses 

kegiatan pekerjaan menggunakan kamera sebagai alat bantu dan gambar 

kerja seperti gambar arsitektur, gambar struktur dan gambar mekanikal 

elektrikal yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 

3. Observasi dan pembelajaran secara langsung metode pekerjaan proyek 

konstruksi seperti proses bowplank, tahapan proses pemancangan.  

4. Interview atau yang biasa disebut wawancara merupakan bagian dari 

metode yang digunakan penulis sebagai cara dalam proses pengumpulan 

data yaitu dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang detail dan lengkap 

mengenai proyek. Data-data yang diperoleh melalui proses wawancara ini 

adalah informasi berupa pekerjaan yang tidak sesuai dalam gambar kerja 

yaitu berupa informasi mengenai perbedaan rencana kerja dan yang terjadi 

di lapangan serta metode-metode yang digunakan dalam proses 
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pembangunan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh penulis atau 

wawancara secara langsung kepada dosen pembimbing atau pembina 

proyek mengenai permasalahan yang terjadi dan mendiskusikan bagaimana 

cara memecahkan masalah-masalah tersebut. 

5. Peraturan-peraturan konstruksi dan Undang-undang konstruksi yang 

berlaku di Indonesia 

4.3.2 Tahap Pengolahan Data 

 Metode Pengolahan Data yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan dan membatasi pokok permasalahan 

2. Memilah data yang telah didapatkan untuk digunakan sebagai bahan dalam 

proses analisis data. 

3. Memutuskan metode yang akan digunakan dalam proses analisis 

data/penelitian melalui studi pustaka / jurnal / literature / artikel ilmiah. 

4. Menganalisa dan memahami data yang akan diperlukan berkaitan dengan 

pokok pembahasan terkait metode yang telah dipilih sebelumnya oleh 

penulis. 

5. Mengkaji apakah design perencanaan yang akan diterapkan dalam proses 

pembangunan proyek oleh perusahaan tempat penulis melakukan kerja 

praktek telah memenuhi standar dan aturan yang berlaku di Indonesia 

berdasarkan analisis data. 
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4.3.3 Tahap Rencana Kerja 

  Tahapan Rencana Kerja yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan peninjauan lokasi 

- Persiapan pengiriman dan pengantaran material 

2. Studi Lapangan 

- Dilaksanakan selama masa kerja praktek dilakukan oleh penulis. 

3. Pengumpulan data lapangan 

- Pengumpulan informasi berkaitan lapangan proses kerja praktek 

- Visualisasi / foto existing 

- Survey Lokasi sumber 

4. Membuat buku KP 

5. Pemaparan hasil studi kepada pihak terkait. 

4.4 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode Pelaksanaan berguna untuk memudahkan pelaksana proyek dalam 

mengelola sumber daya uang, sumber daya manusia, sumber daya waktu 

dan sumber daya material. 

Secara umum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai dengan : 
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- Pekerjaan Persiapan, yaitu meliputi proses pembuatan Direksi Keet, 

barak kerja, kantor kerja kontraktor dan gudang material dengan 

peralatan dan perlengkapan yang standar. 

- Mobilisasi dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan 

konstruksi. 

- Pekerjaan fisik yang telah dapat dilaksanakan oleh sumber daya yang 

sudah tersedia. 

4.4.1 Pekerjaan Persiapan 

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan konstruksi, terlebih dahulu 

untuk melakukan pekerjaan awal. Pekerjaan awal adalah langkah awal 

dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, yaitu segala jenis kegiatan yang 

bertujuan membantu kelancaran segala kegiatan berlangsungnya proyek 

pembangunan tersebut. Pekerjaan persiapan juga berguna untuk 

memberikan tempat bagi para pelaksana pekerja konstruksi dalam 

menyiapkan segala dokumen yang diperlukan, material yang diperlukan 

dan lain sebagainya. 

Berikut ini dijelaskna secara terperinci berkaitan dengan pekerjaan 

awal proyek pembangunan Perumahan Monde Bay. 

4.4.1.1 Keselamatan Kerja 

  Dalam menjaga keselamatan kerja di lokasi proyek, maka pihak 

kontraktor wajib melaksanakan program K3 yaitu Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Konstruksi yang diantaranya adalah mempersiapkan 
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alat pengaman dan pelindung diri dan kontraktor wajib menyediakan kotak 

P3K yang berisikan betadine, kapas, perban, kasa steril, obat penghilang 

rasa sakit, obat nyeri, obat sakit perut, minyak kayu putih, balsam dan obat-

obatan lainnya. 

 Adapun perlengkapan K3 yang diwajibkan adalah : 

- Safety Shoes 

- Helm Pengaman 

- Sarung Tangan 

- Masker 

4.4.1.2 Mobilisasi Alat 

  Proses mendatangkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

selama proses konstruksi berlangsung di lokasi proyek serta proses pemasangannya 

merupakan proses mobilisasi dan demobilisasi alat. Segala kegiatan mobilisasi 

dibuat dalam rencana detail pekerjaan dan diserahkan kepada pihak yang memiliki 

kompeten dan kredibel yaitu Pengawas. 

Peralatan yang akan dibawa dalam proses mobilisasi dan demobilisasi ini ialah 

sebagai berikut : 

- Peralatan pancang 

- Vibrator Beton 

- Alat pemotong besi 

- Bar bending tool 

- Truck 
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Peralatan-peralatan tersebut dibawa menggunakan trailer menuju lokasi 

proyek. Semua peralatan kemudian disimpan di tempat lokasi proyek 

berada dan diberi penjagaan sehingga tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan pada semua peralatan yang dibawa, misalnya adanya kerusakan 

fatal pada alat yang dapat menyebabkan alat tersebut tidak dapat digunakan. 

Dengan diberinya penjagaan diharapkan tidak terjadi apa-apa terhadap 

semua barang peralatan sehingga semua peralatan yang dibawa dapat 

digunakan sebagaimana mestinya pada waktunya tanpa ada kendala 

apapun. 

Tahapan Pekerjaan 

Terlebih dahulu perlu dilakukan pengecekan terhadap semua barang 

peralatan yang akan dipakai pada proses konstruksi. Pada tahap ini 

bertujuan agar memastikan bahwa semua peralatan yang hendak digunakan 

tidak terdapat kerusakan yang mengakibatkan peralatan tidak dapat 

digunakan sehingga proyek menjadi terkendala. 

Setelah semua peralatan telah diperiksa dan tidak terdapat kerusakan atau 

masalah terhadap peralatan itu, maka dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

4.4.1.3 Pembuatan Bedeng Pekerja, Gudang Sementara dan Kantor 

Sementara 

  Sebelum dilakukan proses konstruksi secara keseluruhan, maka 

perlu dibuat bedeng pekerja, gudang bahan dan kantor sementara. Pembuatan 
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bedeng pekerja diperuntukkan kepada para pekerja konstruksi sebagai tempat 

tinggal sementara mereka selama melaksanakan proses pekerjaan konstruksi. 

Dibangunnya bedeng pekerja juga bertujuan untuk memudahkan para pekerja ke 

tempat lokasi proyek. Dalam proses pembuatan bedeng pekerja, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan seperti fasilitas MCK dan dapur, apabila tidak ada dapur, 

maka perlu dibuat kantin buat para pekerja. Tempat-tempat tersebut perlu 

diperhatikan kebersihannya agar para pekerja terhindar dari penyakit. 

 Pembuatan gudang sementara bertujuan sebagai tempat untuk menyimpan 

barang dan material yang akan digunakan selama proses pekerjaan konstruksi. 

Penyimpanan barang dan material di gudang akan menghemat waktu dan 

mempercepat waktu dalam proses pekerjaan konstruksi di lokasi proyek karena 

pekerja bisa langsung menggunakan bahan dan material dengan  segera tanpa perlu 

menunggu pengirimannya dari toko material. 

4.4.2 Pemasangan Bowplank 

Pemasangan Bowplank berguna sebagai patokan area yang akan dilakukan 

pekerjaan konstruksi di dalamnya. Pemasangan Bowplank diawali dengan 

pemasangan patok referensi bangunan yang dilakukan oleh juru ukur dan dibantu 

dengan beberapa orang yang bertugas untuk menarik meteran. Penarikan meteran 

berguna untuk memperoleh ukuran yang tepat dan akurat yang sesuai dengan 

gambar rencana kerja lalu dilakukan pemasangan. 

Pemasangan Bowplank merupakan bagian yang sangat rentan dalam 

pekerjaan konstruksi proyek. Pemasangan Bowplank harus mendapatkan 
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persetujuan dari Site Engineer/Pengawas Lapangan. Pemasangan Bowplank tidak 

boleh terjadi kesalahan karena dapat menyebabkan kesalahan pada proses 

pelaksanaan selanjutnya. Beberapa peralatan yang digunakan dalam proses 

Pemasangan Bowplank adalah : 

a. Alat ukur Theodolite 

b. Bak Ukur 

c. Water Pass 

d. Kaso 4/6 

e. Papan 2/20 

f. Paku dan benang 

4.4.3 Pekerjaan Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) 

Penyelidikan tanah merupakan pekerjaan yang sangat penting sebelum memulai 

pekerjaan konstruksi (perencanaan konstruksi). Penyelidikan tanah memiliki 

tujuan untuk memperoleh data mengenai lapisan tanah dan berguna untuk 

mengetahui kapasitas atau kekuatan tanah. Hasil penyelidikan tanah diperlukan 

dalam merancang jenis pondasi yang digunakan untuk menahan beban konstruksi 

yang akan dibangun. Lapisan tanah yang telah diketahui melalui penyelidikan 

tanah juga berguna untuk mengetahui metode yang tepat untuk digunakan selama 

proses konstruksi. 

4.4.4 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

Pekerjaan pondasi tiang pancang dilakukan bersama dengan pengawas 

lapangan/direksi untuk memperoleh persetujuan dari pengawas/direksi. Pekerjaan 

Daniel Sabar Menanti Hutapea, Analisa Penggunaan Tiang Pancang pada Proyek Perumahan Satu Lantai Monde Bay 
UIB Repository©2019



39                            

 
                      

  
                            Universitas Interasional Batam                                    

 

pondasi tiang pancang merupakan pekerjaan yang perlu diberikan perhatian ekstra 

agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi kekuatan pondasi 

dalam menahan struktur yang bekerja diatasnya. Dalam pelaksanaannya, 

pemancangan memerlukan Mesin pancang untuk memancang tiang tersebut. 

Proses pemancangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah 

ditetapkan , misalnya untuk ukuran serta kedalaman tiang harus sesuai dengan 

gambar kerja yang telah ditetapkan dan memperoleh konfirmasi atau persetujuan 

dari Direksi/pengawas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengangkatan tiang pancang : 

- Terlebih dahulu memeriksa Sling baja dan menentukan apakah Sling 

baja tersebut masih layak untuk digunakan atau tidak. 

- Pengangkatan dan penurunan dua titik penyangga harus pada 

ketinggian/level yang sama. 

- Dalam proses pengangkatan, perlu diperhatikan agar pada saat 

pengangkatan tidak terjadi goncangan. Pengangkatan dan penurunan 

tiang pancang harus bertahap. 

- Posisi tiang pancang harus pada ujung atas rig saat proses erection 

- Proses pemancangan dilakukan ketika proses erection telah selesai 

dilakukan dengan baik dan benar. 

- Dilakukan pencatatan pada saat pemancangan, misalnya panjang tiang 

pancang yang telah dipancang. 

4.4.4.1 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang Beton 
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Dalam proses pemancangan, tentunya diusahakan agar proses pemancangan 

mencapai kedalaman maksimum yang telah ditetapkan oleh konsultan 

perencana, namun kenyataan dilapangan berbeda dengan perencanaan. Ada 

beberapa titik pemancangan yang memiliki kedalaman berbeda dengan titik 

yang lainnya. Atas dasar hal inilah diperlukan proses pemotongan tiang 

pancang. Dalam proses pemotongan tiang pancang ada beberapa tahap yang 

perlu untuk diketahui dan dilakukan. Tiang pancang yang dilakukan proses 

pemotongan ataupun pembobokan yaitu tiang pancang yang memiliki panjang 

berlebih apabila diukur waterpass terhadap pier pondasi. Proses pemotongan 

pada tiang pancang harus rapi dan permukaannya harus dibuat rata dengan 

mempertimbangkan ketinggiannya dengan adanya pasir urug serta lantai kerja. 

Besi stek dari pondsi tiang pancang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku 

pada (PBI 71), yaitu sepanjang 40x diameter besi yang digunakan. 
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