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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Basement 

Pembangunan secara vertikal ke bawah yang menciptakan ruang di bawah 

tanah (biasa disebut Basement) dan merupakan bagian dari dalam gedung. Pada 

masa kini pembangunan basement semakin populer dan berkembang sebagai solusi 

lahan parkir yang juga merupakan bagian dari masalah keterbatasanya lahan. 

Basement juga merupakan pemanfaatan dari ruang utilitas pada gedung bertingkat. 

Struktur basement pada gedung bertingkat (tidak termasuk pondasi tiang) 

secara umum terdiri dari raft foundation, kolom, dinding basement, balok dan plat 

lantai 

Metode pelaksanaan pembangunan basement merupakan hal penting dalam 

perencanaan suatu konstruksi karena berpengaruh besar dalam segi biaya dan waktu 

pelaksanaan keseluruhan. Oleh karena itu maka dibutuhkan kebijakan dan ketelitian 

pelaksana dalam menentukan metode yang digunakan dalam pembangunan 

basement. 

Metode pekerjan basement yang umum digunakan adalah bottom up dimana 

dimulai dengan cara menggali tanah sesuai rencana dan memulai pekerjaan pondasi 

dan seterusnya sampai struktur atas. Namun seiring perkembangan teknologi 

konstruksi terdapat metode  lain yaitu Top Down yang dimana pekerjaan dimulai 

dari lantai dasar (muka tanah) yang bersamaan dengan pekerjaan lantai basement.   

2.2 Metode Konstruksi Bottom Up 

 Sistem bottom up umumnya dimulai dari penggalian tanah dan pondasi yang 

di rencanakan pada bangunan gedung bertingkat lalu dilanjutkan dengan pembuatan 

kolom, plat lantai, dan balok hingga ke lantai-lantai berikutnya inilah yang disebut 
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dengan metode bottom up yaitu semua pekerjaan dimulai dari bawah sampai ke 

pekerjaan atap atau paling atas.  

 Pada metode ini penggalian bisa menggunakan open cut pada tanah yang 

akan digali atau menambahkan retaining wall atau dinding permanen. Sistem 

penahan tanah biasa juga menggunakan dengan perkuatan strutting, ground anchor 

atau free cantilever. Untuk pekerjaan dewatering biasanya menggunakan sistem 

predrainage. 

Berikut gambaran illustrasi pekerjaan basement metode bottom up : 

 

Gambar 2.1 illustrasi pekerjaan basement metode bottom up 

(Sumber: Mistra 2012) 

 

 

 



7 
 

 

Secara umum pelaksanaan pembangunan basement dengan metode Bottom 

Up yaitu (Mistra 2012): 

1. Pembuatan dinding penahan tanah (retaining wall) sesuai perencanaan. 

2. Pekerjaan dewatering system (pengurasan air tanah) yang dilakukan intensif 

24 jam penuh sampai penggalian dasar basement perencanaan. 

3. Penggalian tanah basement sampai dasar sesuai perencanaan. 

4. Pemasangan angkur tanah (ground anchorage) pada bore pile sekunder. 

5. Pekerjaan pengeboran bore pile atau tiang pancang sesuai perencanaan. 

6. Pekerjaan  pile cap dan pelat lantai basement. 

7. Pekerjaan balok dan lantai basement di atasnya. 

8. Pekerjaan ditersukan sampai struktur paling atas yaitu atap. 

Pada metode bottom up mempunyai kelebihan dan kekurangan pada 

pelaksanaanya. Berikut merupakan kekurangan pada metode bottom up adalah 

(Mistra 2012): 

1.  Jadwal pekerjaan menjadi lama dikarenakan ada tahap pekerjaan awal yang 

tidak dapat dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan lainya, yaitu pekerjaan 

galian sehingga harus menunggu pekerjaan tahapan tersebut selesai terlebih 

dahulu yang menjadikan jadwal pekerjaan panjang.  

2. Membutuhkan banyak perancah (begesting) untuk pekerjaan balok dan 

pelat lantai, yang menyebabkan biaya akan lebih mahal serta membuat 

material terbuang banyak. 

3. Proses dewatering akan menyebabkan muka tanah turun . Aliran air tanah 

juga akan mengakibatkan turunya bangunan di sekitar lingkungan proyek. 

Proses ini juga bisa membuat sumur warga lingkungan sekitar kering karena 

pekerjaan ini. 
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Berikut merupakan kelebihan pada metode bottom up adalah: 

1. Biaya untuk peralatan lebih murah. 

2. Tenaga ahli sudah banyak yang memadai dan banyak yang menguasai. 

3. Material alat berat merupakan peralatan yang umum di jumpai dan 

digunakan seperti Backhoe, Shovel Loader, dan lain lainya sehingga tidak 

memerlukan perlatan yang khusus. 

4. Biaya dinding penahan relatif murah tidak memerlukan teknologi yang 

tinggi seperti metode Top Down. 

5. Penguasaan pengendalian pelaksaan konstruksi sudah berpengalaman 

karena kebanyakan proyek bangunan Basement menggunakan metode 

bottom up. 

2.3 Metode Konstruksi Top Down 

 Pelaksanaan pekerjaan metode Top Down pada basement dimulai dari 

ground floor (muka tanah) yang dilanjutkan selapis demi selapis ke arah bawah 

susuai perencanaan galian. Untuk penyelesaian balok dan plat lantai juga dimulai 

dari atas ke bawah. Dalam proses semua pelaksanaan plat dan balok di dukung tiang 

baja yang disebut dengan King Post. King post merupakan bagian dari tiang pondasi 

pada kolom basement dan terbuat dari profil baja atau bisa juga menggunakan pipa 

baja semua tergantung perencanaan awal. King post ini nanti akan menjadi kolom 

permanen setelah semua proses pekerjaan basement selesai. 

Berikut adalah urutan pekerjaan metode top down pada tahapan awal (Mistra 2012): 

1. Pekerjaan pemasangan dinding penahan dinding sampai selesai. 

2. Pengeboran tanah dari muka tanah sampai titik muka tanah keras sesuai 

perencanaan dan prosedur pengeboran menggunakan lumpur bentonite. 

3. Pekerjaan king post telah siap beserta pengecoran bored pile. 
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Gambar 2.2 Pelaksanaan Basement dengan Metode Top Down 

(Sumber: Mistra 2012) 

Setelah pekerjaan tahapan awal selesai lanjut ke pekerjaan konstruksi sebagai 

berikut: 

1. Pekerjaan struktur lantai satu dimulai. 

2. Selama pekerjaan struktur lantai satu berlangsung penggalian untuk 

pekerjaan basement satu juga bisa dimulai bersamaan. 

3. Pekerjaan pengurasan air tanah (dewatering watering system) juga berjalan 

demi memuluskan pekerjaan galian. 

4. Setelah galian basement satu selesai, lakukan pemasangan begesting dan 

pengupasan jelly lumpur betonite untuk pemasangan besi kolom utama. 

5. Pengecoran beton adonan dilanjutkan pada bagian-bagian struktur utama. 
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6. Selanjutnya lakukan pekerjaan sesuai jadwal perencanaan dimana urutan 

pekerjaan dimulai seperti tahap tahap di atas untuk pekerjaan basement 

seterusnya. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi pekerjaan galian basement dengan Metode Top Down 

(Sumber: Mistra 2012) 

Melihat sistem metode Top Down mempunyai kelebihan pada pekerjaanya, 

kelebihan metode ini adalah (Mistra 2012): 

1. Waktu pelaksanaan dapat di persingkat dari 10 sampai 20 % dibanding 

dengan metode konvensional. 

2. Biaya pelaksanaan bangunan dapat diperkecil. 

3. Lahan kerja untuk pekerjaan yang terbatas tidaklah menjadi penghalang 

proses pekerjaan. 

4. Pekerjaan awal dapat dilakukan bersamaan tanpa menunggu sehingga ada 

penundaan pekerjaan. Artinya saat proses penggalian berjalan proses 

pekerjaan struktur juga bisa jalan bersamaan. 

5. Penurunan gedung di sebelahnya dapat diperkecil sehingga pekerjaan 

berjalan lebih aman 
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6. Faktor merusak lingkungan sekitar karena pengurasan air tanah dapat 

diminimalkan. 

Setiap metode konstruksi pastinya mempunyai kekurangan pada pekerjaanya, 

kekurangan pada metode Top Down yaitu: 

1. Memerlukan peralatan berat yang khusus. 

2. Ketelitian dan ketetapan menjadi perhatian yang lebih saat pelaksanaan. 

3. Tenaga ahli yang masih kurang banyak. 

4. Memerlukan pengetahuan dan pengalaman untuk mengendalikan proyek. 

2.3.1 King Post 

 King Post berfungsi sebagai  kolom dan penahan sementara yang satu titik 

dengan kolom dan pondasi basement. Tidak menutup kemungkinan nantinya king 

post akan menjadi kolom permanen setelah basement selesai. King Post terbuat dari 

besi baja H beam atau IWF atau bisa juga pipa baja. Fungsi dari King Post adalah 

(Mistra 2012): 

1. Menjadi beban penahan sementara pelat lantai basement ke tiang pondasi 

tempat dimana king post tertanam . 

2. Untuk kolom sementara dari lantai dasar basement yang juga bisa menjadi 

kolom permanen yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan basement 

serentak ke arah atas dan arah ke bawah. 
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Gambar 2.4 Ilustrasi pekerjaan pemasangan Bored Pile dan King Post 

(Sumber: Mistra 2012) 

 

2.4 Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall) 

 Pembangunan basement memerlukan proses penggalian dan pastinya ada 

kendala-kendala yang menghambat proses penggalian tersebut. Kendala yang 

sering dijumpai salah satunya yaitu runtuhnya dinding vertikal tanah di area 

penggalian karena perubahan struktur tanah. Akibat dari kejadian tersebut bisa 

membuat gedung di sekitar area penggalian turun atau murung ataupun retakan 

pada bangunan yang ada di sekitar lokasi penggalian. 
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 Untuk menghindari kejadian tersebut, maka dibuatlah dinding penahan 

tanah atau retaining wall sebagai antisipasi hal yang tidak di inginkan. Fungsi dari 

dinding penahan tanah sendiri adalah menahan tekanan lateral dan dari bahaya 

kelongsoroan. 

 Dinding penahan tanah yang umum digunakan pada pekerjaan basement 

yaitu diapgrahm wall, Secant Pile, beton pracetak atau sheet pile. 

2.5 Alat-Alat Berat 

 Alat termasuk peranan terpenting pada kegiatan proyek dengan skala besar. 

Alat berat merupakan media untuk mempercepat waktu pengerjaan dan 

mempermudah pekerjaan suatu konstruksi yang mustahil jika hanya mengandalkan 

tenaga manusia saja. 

 Alat berat yang umum digunakan pada pekerjaan basement yaitu: 

1. Alat penggali (excavator), seperti backhoe atau  clamsheel. 

2. Crane untuk pemindahan alat secara vertikal. 

3. Truck dan Loader sebagai alat pengangkut. 

4. Bulldozer untuk sebagai perata tanah. 

5. Concrete Mixer Truck sebagai pengangkut adukan beton 

2.6 Produktivitas Alat Berat 

 Produktivitas alat berat yaitu besar satuan volume pekerjaan yang dihasilkan 

oleh satuan waktu. Sebagai perkiraan produktivitas alat, dibutuhkan kinerja alat 

oleh pabrik pembuatan alat berat dan faktor efisiensi alat, operator, kondisi 

lapangan dan material (Rostiyanti 2008). 

 Produktivitas alat didapat dengan cara menghitung volume per-siklus waktu 

dan jumlah siklus dalam satu jam. Waktu Siklus adalah waktu yang dipakai sebuah 

mesin untuk menjalani suatu siklus pekerjaan 
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2.7 Analisa Biaya 

 RAB (Rencana anggaran biaya) adalah hitungan besarnya biaya yang 

dikeluarkan dari segi upah dan bahan yang pada pelaksanaan suatu kegiatan proyek. 

RAB (Rencana anggaran biaya) didapat dari dihitung menghitung pada volume dan 

metode pekerjaan suatu perencanaan suatu proyek yang pada akhirnya dapat 

ditemukan anggaran biaya secara keseluruhan. 

2.7.1 Volume Pekerjaan 

 Perhitungan volume pekerjaan adalah perhitungan dan pengukuran pada 

jumlah item pekerjaan berdasarkan data gambar rencana proyek dan pengamatan 

langsung lapangan. 

 Selesai peritungan volume pekerjaan, jumlah volume keseluruhan pekerjaan 

akan diketahui banyak biaya yang dibutuhkan dalam konstruksi yang akan 

dibutuhkan. 

2.7.2 Harga Satuan Pekerjaan 

 Harga Satuan Pekerjaan adalah jumlah suatu harga bahan dan upah tenaga 

kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan bisa didapat dari pasaran dan 

terkumpul dalam suatu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan, 
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sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi atau kota dan terkumpuk serta 

dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. 

 Harga Satuan Pekerjaan setiap kota berbeda-beda, maka dalam penyusunan 

anggaran biaya suatu perencanaan proyek konstruksi harus meninjau dari harga 

satuan pekerja kota dimana proyek akan dilaksanakan. 

2.7.3 Biaya Langsung 

 Biaya langsung merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan 

proyek yang berwujud fisik yang bersifat tetap. Biaya langsung merupakan biaya 

yang paling besar kebutuhanya dari total kebutuhan biaya keseluruhan. Spesifik 

utama pada biaya langsung adalah biaya untuk kebutuhan material, tenaga kerja dan 

peralatan. 

2.8 Analisa Waktu 

 Agar kegiatan proyek konstruksi berjalan dengan lancar tanpa ada halangan 

maka dibutuhkan suatu penjadwalan kegiatan konstruski yang telah di rencanakan 

dan dilaksanakan sesuai jadwal bahkan akan lebih baik lagi jika bisa lebih cepat 

dari jadwal yang di tentukan dengan catatan tidak mengurangi mutu pekerjaan. 

2.8.1 Waktu dan Durasi Kegiatan 

 Suatu proyek konstruksi dapat ditentukan durasi kegiatan yaitu berdasarkan 

pada volume pekerjaan yang di rencanakan dan dilaksanakan serta produktivitas 

pekerja dan alat yang tersedia dalam suatu proyek konstruksi. Maka dapat 

ditentukan waktu dan durasi kegiatan berdasarkan data dan perhitungan tersebut. 

2.8.2 Schedule (Penjadwalan) 

 Penjadwalan kegiatan konstruksi merupakan acuan sebagai kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menyelesaikan  proyek yang direncanakan sebagaimana 

mestinya yang dimana suatu kegiatan konstruksi harus dilaksanakan sesuai 

kerangka waktu pada penjadwalan yang di rencanakan dari RAB yang 

direncanakan (Iraka & Lenggogeni 2013). 
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Dari penjadwalan akan di dapat data yang aktual berapa lamanya pekerjaan 

serta bagian pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang bisa dilaksanakan 

bersamaan dalam tempo suatu waktu. Penjadwalan dilakukan dan ditentukan 

darimana urutan-urutan pekerjaan yang sudah direncanakan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dari waktu pelaksanaanya. Beberapa metode yang biasa 

digunakan untuk merencanakan penjadwalan konstruksi diantaranya Bar Chart.. 

2.8.3 Bar Chart (Diagram Balok) 

.Bar Chart adalah sekumpulan aktivitas yang di tempatkan di kolom dan 

waktu pekerjaan dengan daftar urutan horizontal konstruksi yang akan 

dilaksanakan. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasi dapat dilihat 

dan ditunjukan pada balok horizontal sebelah kanan untuk setiap kegiatan. Jumlah 

bar chart menunjukan panjang atau durasi suatu pekerjaan. 

Penggunaan Bar Chart biasa digunakan dalam aplikasi MS exel ataupun 

MS project dimana nanti akan ditunjukkan pada alat kontrol dan waktu yang bisa 

dilihat pada Kurva S. 


