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BAB III

METODE

3.1 Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada under bridge Sta. 03+550 pembangunan jalan

tol pandaan-malang yang berada di daerah desa lemahbang seksi 1 pembangunan

jalan tol pandaan-malang. Lokasi under bridge Sta. 03+550 berada di Jl. Raya

surabaya malang Km. 53, desa lemahbang Kec. Sukorejo Kab pasuruan bisa dilihat

Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Lokasi Under Bridge Sta. 03+550

Sumber : Dokumentasi PT. PP (Persero) Tbk. 9 Februari 2017

3.2 Data Perencanaan

Dalam penyusunan tugas akhir ini pertama-tama yang dilakukan adalah

pengumpulan data perencanaan. Sumber data diperoleh dari PT. PP (Persero) Tbk.

pada proyek jalan tol pamal antara lain data umum proyek, data teknis proyek,

biaya material, upah biaya alat, waktu perencanaan, dan pelaksanaan dilapangan.

Dengan data-data tersebut maka dapat dilakukan analisis metode erection girder

rencana ulang berdasarkan cara operasi (pelaksanaan), waktu, biaya, mutu dan

resiko dari penggunaan alat-alat tersebut jembatan sesungguhnya.
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3.2.1.Data Umum Proyek

Nama Proyek : Jalan tol pandaan-malang (Pamal)

Lokasi : Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan

Kabupaten Malang

Pemilik Proyek : PT. Jasamarga (Persero) Tbk

Konsultan Perencana : PT. Wiranusantara Bumi

Konsultan Pengawas : PT. Virama Karya (Persero)

Kontraktor Pelaksana : PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

No. Kontrak Fisik : 01/Kontrak-JPM/XI/2016

Tanggal Kontrak : 8 November 2016

Nilai Kontrak Desain : Rp. 3.771.905.000.000,00 ( include PPN )

Pekerjaan Desain : Rp.      57.284.167.000,00

Pekerjaan Kontruksi : Rp. 3.714.620.833.000,00

Waktu Pelaksanaan : 730 Hari Kalender dihitung sejak 22 hari kalender

sejak penandatanganan kontrak

Waktu Desain : 365 Hari Kalender

Waktu Pemeliharaan : 1095 Hari Kalender

Rencana PHO Tanggal : 30 November 2018

Rencana FHO Tanggal : 30 November 2021

3.2.2.Data Teknis Proyek

Nama Bangunan : Under bridge Sta. 03+550

Lokasi : Jl. Raya Surabaya Malang Km. 53, Desa

Lemahbang Kec. Sukorejo Kab Pasuruan.

Panjang bentang : 86,478 meter

Lebar jembatan : 32,300 meter

Struktur Jembatan : Jembatan Pra-Tegang

Pondasi Bored Pile : Mutu Beton K-350 (Fc = 290,5 Kg/Cm2)

Footing : Mutu Beton K-250 (Fc = 207,5 Kg/Cm2)

Pier : Mutu Beton K-350 (Fc = 290,5 Kg/Cm2)
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Pier Head : Mutu Beton K-350 (Fc = 290,5 Kg/Cm2)

PCI Girder : M.Beton K-500 (Fc = 415 Kg/Cm2)

Panjang (40,80 m)

Tinggi (21,00 m)

Jarak per-girder (1,850 m)

Tendon : Low Rexalation (12,7 Mm)

G270 ASTM A416

Baja Tulangan : D < 13 mm BJTP 24 (Fy = 2400 Kg/Cm2)

D > 13 mm BJTP 40 (Fy = 4000 Kg/Cm2)

3.3 Konsep Penelitian

Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang membandingkan penggunaan metode

pelaksanaan erection girder  pada  awal  rencana  proyek  menggunakan crawler

crane dan dibandingkan dengan metode lain yaitu metode launcher girder. Kedua

metode pelaksanaan ini dibandingkan dari segi biaya pelaksanaan, waktu

pelaksanaan, mutu dan resiko.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Tujuan Variabel Indikator Sumber Data
Teknik

Pengumpulan
Data

Membandingkan
Dua Metode

Erection

Waktu
Produktivitas Pengamatan

Langsung
Data sekunder

Durasi Pelaksanaan Data Primer

Biaya

Biaya Material Harga Satuan
PT.PP (Persero)

Tbk
Data sekunderUpah

Biaya Alat

3.5 Tahapan Penelitian

Tahap  penelitian dimulai  dengan  identifikasi latar belakang dan  perumusan

masalah  kemudian  dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut :
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3.5.1.Metode Pelaksanaan Erection Girder

Metode  pelaksanaan  di  dalam  hal  ini  ada  2  metode yang  dipilih  yaitu

metode crawler crane dan metode launcher girder dikarenakan  jembatan  berada

di  atas jalan.  Perbedaan  antara  metode crawler crane dan metode launcher girder

berada  di  tempat  pelaksanaanya  yaitu  metode crawler crane berada  di  samping

jembatan dan  pada saat pengangkatan girder ke atas bearing pad sedangkan metode

launcher berada di atas jembatan dan melakukan erection.

3.5.2.Analisis Produktifitas dan Durasi

Analisis produktivitas  dan  durasi crawler crane di dapat  dari  literatur

buku, brosur  alat  dan  wawancara  di lapangan,  dan  untuk  analisis launcher

girder menganalogi  dari  produktifitas  dan  durasi  pada  proses erection girder

Under Bridge Sta 03+550.

3.5.3.Analisis Biaya

Perhitungan estimasi  biaya  mulai  dari  kebutuhan material, alat  dan  tenaga

kerja  yang  mendukung  pekerjaan erection  pada  kedua  metode  yaitu metode

crawler crane dan metode launcher Girder.

3.5.4.Analisis Mutu dan Resiko

Analisis mutu dan resiko pelaksanaan erection girder di dapat  dari

pengamatan langsung dan  wawancara  di lapangan serta literatur  buku, brosur  alat

pada  proses erection girder under bridge sta 03+550.

3.6 Analisis Data

Gambar yang diperoleh dari proyek digunakan untuk menghitung volume

pekerjaan erection yang  selanjutnya juga  akan  dihitung  produktivitas  pekerjaan

erection pada masing-masing metode. Dari hasil perhitungan volume dan

produktivitas  dapat  dihitung  biaya  dan  waktu  pekerjaan pelaksanaan yang

optimal.
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3.6.1.Analisis Perhitungan Material dan Alat

Metode erection menggunakan Crawler Crane dan metode erection

menggunakan launcher Girder dalam perhitungan  volume  meliputi  perhitungan

jumlah girder, alat berat yang dipakai dan alat pendukung pada saat pelaksanaan.

3.6.2.Analisis Produktivitas dan Durasi Pekerjaan Erection Girder

 Metode erection menggunakan Crawler Crane

Waktu pekerjaan erection girder ditentukan berdasarkan pengamatan dan

wawancara dilapangan serta produktifitas alat. Durasi adalah perbandingan

antara volume dengan produktifitas.

 Metode erection menggunakan launcher rgirder

Waktu pekerjaan erection girder ditentukan berdasarkan menganalogikan

pada saat pelaksanaan erection under bridge dan produktifitas alat. Durasi

adalah perbandingan antara volume dengan produktifitas.

3.6.3.Analisis Biaya Pekerjaan Erection Girder

 Metode erection menggunakan Crawler Crane

Biaya pekerjaan dapat dihitung dari biaya mobilisasi dan demobilisasi,

kebutuhan alat, produktifitas alat, dan material yang digunakan rencana

anggaran biaya proyek PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk..

 Metode erection menggunakan launcher girder

Biaya pekerjaan dapat dihitung dari biaya mobilisasi dan demobilisasi,

kebutuhan  alat,  produtifitas  alat, dan material  yang digunakan. Perhitungan

biaya menggunakan rencana  anggaran biaya proyek PT. Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk.

3.6.4.Diagram Alir (Flow Chart)

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian tugas akhir ini bisa

dilihat dalam diagram alir dibawah ini (Gambar 3.2).



34

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian




