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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum  

Menurut Rostiyanti (2002), alat-alat berat yang dikenalkan di dalam ilmu 

Teknik Sipil adalah alat yang berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan 

fungsi konstruksi dan digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan 

pekerjaan pembangunan seperti pengerjaan tanah dan memindahkan material. Alat 

berat merupakan faktor yang sangat penting di dalam proyek terutama proyek-proyek 

konstruksi karena alat berat sangat membantu dan mempermudah pembangunan 

selain itu alat berat juga mempermudah manusia untuk cepat menyelesaikan 

pembangunan. Apalagi  dengan skala besar seperti pembangunan gedung, pelabuhan, 

jalan, jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dam dan sebagainya. Tujuan penggunaan 

alat-alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan. Cara 

bekerjanya seperti memindahkan material, menguruk pasir, memancangkan tiang 

pondasi dan masih sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah 

pada waktu yang relatif lebih singkat.  

Pada suatu proyek akan dimulai, pastinya kontraktor akan memilih alat berat 

yang tepat untuk digunakan di proyek tersebut agar dalam mengerjakan pekerjaannya 

akan lebih mudah dan relatif lebih cepat. Pemilihan alat berat yang akan dipakai oleh 

pembangunan tersebut  merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu 

proyek apabila pemilihan alat berat tidak tepat pastinya dalam pembangunan akan ada 

masalah yang timbul nantinya. Alat berat yang harus dipilih haruslah tepat sehingga 

proyek akan berjalan dengan lancar hingga waktu yang ditentukan. Dengan demikian 

apabila kontraktor benar-benar tidak tepat memilih alat berat yang akan digunakan 

selain keterlambatan penyelesaian proyek, rencana anggaran biaya pada proyek juga 

akan membengkak dan waktu penyelesaian juga tidak tepat pada waktu yang telah 

direncanakan.  
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Pada umumnya alat berat yang di ketahui dalam pekerjaan teknik sipil sangat 

banyak dan memilik fungsi yang berbeda-beda. Seperti alat berat untuk pekerjaan 

tanah, pekerjaan pada bendungan, pemindahan material, pekerjaan pada aspal, 

pekerjaan pada pembuatan beton, dan sebagainya. Dalam pekerjaan tanah seperti 

yang pernah di jumpai pun memiliki alat berat yang bermacam-macam sesuai dengan 

kegiatan yang di butuhkan. Ada alat untuk menguruk tanah, memindahkan tanah ke 

tempat A lalu ke tempat B, alat untuk pemasangan pondasi dan masih banyak lagi alat 

untuk pekerjaan tanah yang lainya. Yang pasti dalam setiap pemilihan alat berat pada 

pembangunan apapun itu harus bisa memilih yang benar-benar tidak akan merugikan 

pekerjaan nantinya. 

2.2  Alat Berat Pemancang Tiang 

Proyek-proyek besar dan tinggi yang ada di sekitar pastinya membutuhkan 

pondasi yang dapat menopang beban gedung yang akan di bangun untuk menghindari 

ketidakstabilannya bangunan apabila terjadi bencana alam. Biasanya pada 

pembangunan gedung bertingkat tinggi kontraktor lebih memilih pondasi tiang yang 

terbuat dari kayu, beton dan baja dikarenakan pondasi tersebut lebih efisien. Pada 

umumnya disebut pondasi tiang pancang karena pondasi tersebut cara 

pemasangannya dipancangkan pada titik atas pemukaan tanah yang akan di bangun 

dengan bantuan alat berat yang sudah di pilih oleh kontraktor.  Alat berat pada 

pekerjaan pondasi atau pemasangan tiang pancang bermacam-macam. Beberapa jenis 

alat pemancang tiang yang biasa digunakan oleh kontraktor di dalam pembangunan 

gedung bertingkat tinggi dan berskala tinggi yaitu Drop Hammer, Diesel Hammer, 

Hydraulic Hammer, dan Vibratory Pile Diesel. 

1. Drop Hammer  

Drop Hammer  merupakan mesin tiang pancang yang memiliki palu berat 

yang di letakkan pada ketinggian tertentu di atas tiang. Gunanya untuk memukul 

tiang pancang agar menancap sempurna pada tanah yang akan menjadi dasar dari 
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bangunan yang di bangun. Untuk menghindari tiang menjadi rusak pada pemasangan 

tiang pada bagian atas tiang di berikan topi atau cap yang berfungsi sebagai shock. 

Biasanya cap ini dari kayu dan semacamnya karena sangat di perlukan pada tiang saat 

memukul agar tiang tidak rusak. Dikarenakan palu ini memiliki berat yang sangat 

besar dan berat inilah yang di gunakan untuk memberi tekanan apabila atas tiang 

tidak di beri cap. Apabila tiang tidak di beri cap pada pemasangannya kemungkinan 

tiang tersebut akan rusak. Palu yang dijatuhkan sepanjang alurnya dan pada bagian 

atas palu terdapat kabel yang berfungsi untuk menahan agar palu tidak jatuh lebih 

jauh. Keuntungan pada alat ini yaitu : 

a. Investasi yang rendah. 

b. Mudah dalam pengoperasian. 

c. Mudah mengatur energi yang akan dikeluarkan dan mudah untuk 

mengatur tinggi jatuh ke tiang. 

Kekurangan dari alat ini yaitu : 

a. Kecepatan pemanjangan yang kecil. 

b. Kemungkinan rusaknya tiang akibat tinggi jatuh yang besar sehingga tidak 

pas pada tiang yang akan di pancangkan. 

c. Kemungkinan rusaknnya bangunan di sekitar akibat getaran yang 

dikeluarkan alat tersebut. 

d. Tidak dapat di gunakan untuk pekerjaan pondasi yang berada di dalam air. 

 

2. Diesel Hammer  

Alat pemancang ini memiliki bentuk yang paling sederhana di bandingkan 

hammer yang ada. Alat berat ini memiliki sistemnya yang menggunakan pukulan 

dengan beban 1 ton, alat pemukul tersebut bisa dinamakan tabung pada diesel 

hammer. Cara kerjannya dinaikan ke posisi atas pada ketinggian tertentu ke tiang 

pancang kemudian di jatuhkan ke tiang pancang tersebut hingga tiang pancang masuk 

ke dalam tanah dengan kedalaman yang telah di tentukan. Energi alat didapat dari 
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berat ram yang menekan udara di dalam silinder/tabung. Terdapat kelebihan dan 

kekurangan pada diesel hammer ini di dalam pemakaiannya.  

Kelebihannya yaitu : 

a. Ekonomis dalam pemakaiannya 

b. Mudah di gunakan pada daerah terpencil/daerah yang jaraknya tidak jauh 

dari pemukiman warga. 

c. Berfungsi dengan baik pada daerah yang memiliki suhu yang cukup 

dingin. 

d. Mudah dalam perawatan. 

Kekurangannya yaitu : 

a. Kesulitan dalam menentukan energi yang akan di gunakan. 

b. Sulit di pakai pada tanah lunak. 

 

3. Hydraulic hammer 

Cara kerja hammer ini adalah  berdasarkan tekanan pada cairan hidraulis yang 

pelaksanaanya ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak 

hidraulis yang di beri beban sehingga alat ini tidak menimbulkan suara. Dengan 

menggunakan alat ini tekanan terhadap pondasi dapat mencapai 140 ton. Alat ini baik 

di gunakan jika ada keterbatasan daerah operasi karena tiang pancang yang akan di 

masukkan cukup pendek sehingga untuk memperpanjang tiang maka dilakukan 

penyambungan pada ujung-ujungnya apabila tiang tidak pas pada penyambungannya 

tiang kemungkinan juga akan rusak atau pecah saat didorong/dimasukkan ke dalam 

tanah. 

 

4. Vibrator Pile Driver 

Alat ini sangat baik di manfaatkan pada tanah yang lembab. Jika material pada 

tanah di lokasi berupa pasir kering maka pekerjaan alat ini akan menjadi lebih sulit 

karena material tersebut tidak terpangaruh pada adanya getaran yang dihasilkan oleh 
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alat ini saat pemancangan tiang. Alat ini memiliki batang horizontal dan beban 

eksentris. Pada saat pemasangan tiang getaran yang dihasilkan menyebabkan material 

yang ada pada sekitar pondasi yang terikat pada alat ikut bergetar. Untuk 

mempermudah pengoperasian menggunakan alat ini membutuhkan alat lagi untuk 

pengaturan letak tiang dengan dipasangkannya crane dengan ukuran yang kecil.  

 

2.3 Alat berat Diesel Hammer dan Hydraulic Hammer  

 

1. Diesel Hammer  

Alat pemancang ini memiliki bentuk yang paling sederhana di bandingkan 

hammer yang ada. Alat berat ini memiliki sistemnya yang menggunakan pukulan 

dengan beban 3 ton sesuai dengan spesifikasi alat, alat pemukul tersebut bisa 

dinamakan tabung pada diesel hammer. Cara kerjannya dinaikan ke posisi atas pada 

ketinggian tertentu ke tiang pancang kemudian di jatuhkan ke tiang pancang tersebut 

hingga tiang pancang masuk ke dalam tanah dengan kedalaman yang telah di 

tentukan. Energi alat didapat dari berat ram yang menekan udara di dalam 

silinder/tabung. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada disel hammer ini di dalam 

pemakaiannya.  

Kelebihannya yaitu : 

a. Ekonomis dalam pemakaiannya 

b. Mudah di gunakan pada daerah terpencil/ daerah yang jarajnya tidak jauh 

dari pemukiman warga. 

c. Berfungsi dengan baik pada daerah yang memiliki suhu yang cukup 

dingin. 

d. Mudah dalam perawatan. 

Kekurangannya yaitu : 

a. Kesulitan dalam menentukan energi yang akan di gunakan. 

b. Sulit di pakai pada tanah lunak. 
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2. Hydraulic hammer 

Cara kerja hammer ini adalah  berdasarkan tekanan pada cairan hidraulis yang 

pelaksanaanya ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak 

hidraulis yang di beri beban sehingga alat ini tidak menimbulkan suara. Dengan 

menggunakan alat ini tekanan terhadap pondasi dapat mencapai 140 ton. Alat ini baik 

di gunakan jika ada keterbatasan daerah operasi karena tiang pancang yang akan di 

masukkan cukup pendek sehingga untuk memperpanjang tiang maka dilakukan 

penyambungan pada ujung-ujungnya apabila tiang tidak pas pada penyambungannya 

tiang kemungkinan juga akan rusak atau pecah saat di dorong/dimasukkan ke dalam 

tanah. 

Kelebihan dari alat ini adalah sebagai berikut : 

a. getaran dan polusi suara akibat pemakaian alat ini dapat dikurangi.  

b. alat ini baik digunakan jika ada keterbatasan daerah operasi karena tiang 

pancang yang dimasukkan cukup pendek. Untuk memperpanjang tiang 

maka dilakukan penyambungan pada ujung-ujung. 

Kekurangan dari alat ini adalah sebagai berikut : 

a. jika tiang cukup pendek, untuk memperpanjang tiang maka dilakukan 

penyambungan pada ujung-ujung. 

b. Jika dalam penyambungan daya dukung tiang pancang dengan kekuatan 

dorongan tidak sesuai tiang pancang dapat pecah.  
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2.4  Alat Berat Hydraulic Hammer SGH-0312  

Alat berat hydraulic hammer SGH 0312 yang memiliki spesifikasi Max. 

Cylinder stroke 1200 mm, Min. Cylinder stroke 200 mm, Blow Rate at Max. Stroke 

40 blow/minutes, Max. Energy 3,6 ton.meter, Operating Pressure 230 bar, Required 

Flow Rate  100 lpm, Hammer mass 3 ton (lihat Gambar 2.1) dengan jam kerja Senin-

Kamis 8 jam/hari dengan istirahat 1 jam, hari Sabtu 4 jam/Hari dengan kondisi 

pekerja 0,75 (baik). pertama hal di lakukan untuk pemasangan pondasi tiang pancang 

menggunakan alat tersebut adalah suplay/kedatangan tiang pancang ke proyek di 

persiapan sedemikian mungkin sesuai dengan kebutuhan harian pemancangan. Kedua 

mengangkat tiang pancang menggunakan crane dan kemudian di masukkan ke dalam 

grip (jepitan) pada mesin hydraulic (lihat Gambar 2.2). Tiang di tekan secara statis ke 

dalam. Ketika tiang pancang di tekan ke dalam tanah dapat di baca nilai MPA pada 

pressure gauge yang menunjukan kekuatan daya dukung tanah (lihat Gambar 2.4). 

ketika apabila tiang pancang tinggal 2 meter dari permukaan tanah belum mencapai 

MPA yang diinginkan maka tiang di sambung dengan tiang pancang berikutnya, 

proses penyambungan dengan pengelasan (welding), dimana masing ujung tiang 

pancang terdapat plat baja yang di gunakan untuk media penyambungan (lihat 

Gambar 2.3) 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alat Pemancang Hydraulic Hammer SGH 0312 
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Gambar 2.2 Pemancangan Tiang                     Gambar 2.3 Penyambungan tiang 

pancang    dengan pengelasan 

  

 

 

 

                                             Gambar 2.4 Pressure Gauge 

Keempat apabila tiang pancang yang kedua tinggal 2 meter dari permukaan 

tanah dan kedalaman pemancangan sudah hampir mendekati ke dalaman sondir dan 

MPA bacaan pada pressure gauge sudah hampir mendekati MPA yang diinginkan 

maka untuk tiang berikutnya di masukkan alat bantu yang berupa baja solid yang 

bentuknya sama dengan tiang pancang (tiang doly) agar diharapkan tiang dapat 

terdorong rata tanah ataupun didorong lebih jauh lagi masuk ke dalam tanah (jika 

nantinya hendak digali untuk pembangunan basement). Kelima apabila mesin 

pancang telah mencapai MPA yang diinginkan dapat ditandai dengan bacaan pada 

pressure gauge dan apabila dorongan mesin sudah melewati kemampuan mesin maka 
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mesin akan terangkat sebagian ini pertanda bahwa pemancangan sudah mencapai 

tanah keras maka proses pemancangan sudah selesai. 

2.5 Alat Berat Diesel Hammer  K13 

  Diesel Hammer K13 (1,3 ton berat Ram, 1,4 minimum ram stroke 2,7 

maksimal ram stroke, dengan pukulan 40-60 pukulan per menit (lihat Gambar 2.5). 

Proses pemancangannya adalah yang pertama alat pancang di tempatkan sedemikian 

rupa sehingga hammer pada patok tiang yang telah di tentukan. Yang ke dua tiang di 

angkat pada titik angkat yang telah di sediakan pada setiap tiang. Ke tiga tiang di 

dirikan di samping “driving lead” dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah 

di lapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Ke empat ujung bawah 

tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah di tentukan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.5 Diesel Hammer K13 

Ke lima penyetelan vertikal tiang di lakukan dengan mengatur panjang sambil 

diperiksa dengan waterpass sehingga di peroleh posisi yang betul-betul vertikal. Ke 

enam sebelum pemancangan di mulai bagian bawah tiang diklem dengan center gate 

pada dasar driving lead agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan 

terutama untuk tiang batang pertama. Ke tujuh pemancangan di mulai dengan 

mengangkat dan menjatuhkan hammer secara continue ke atas helmet yang ter pasang 

di atas kepala tiang. Ke delapan pemancangan dapat dihentikan sementara untuk 
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penyambungan batang berikutnya bila level tiang telah mencapai level muka tanah 

sedangkan level tanah keras yang di harapkan belum tercapai. 

Proses penyambungan tiang sendiri adalah yang pertama tiang diangkat dan 

kepala tiang di pasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Ke 

dua ujung bawah tiang didudukkan di atas kepala tiang yang pertama sedemikian 

sehingga sisi-sisi pelat sambung kedua tiang yang telah berhimpit dan menempel 

menjadi satu. Ke tiga penyambungan menggunakan dengan pengelasan penuh. Dan 

yang terakhir tempat penyambungan las dilapisi dengan anti karat. Selesai 

penyambungan pemancangan dapat dilakukan seperti yang dilakukan pertama dan 

penyambungan dapat di ulang sampai mencapai kedalaman tanah keras yang di 

tentukan. 

2.6 Produktivitas dan Durasi Pekerjaan 

Menurut Rostiyanti (2002), produktivitas merupakan suatu ukuran yang 

menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk 

mencapai hasil yang optimal. Dalam menentukan durasi suatu pekerjaan agar 

tercapainnya hasil yang maksimal maka hal-hal yang perlu diketahui adalah volume 

pekerjaan dan produktivitas alat tersebut. Apabila volume pekerjaan yang akan 

dikerjakan memiliki volume yang cukup besar tapi dengan pemilihan alat berat yang 

baik dan pantas untuk di gunakan maka produktivitas yang dihasilkan pada 

pemasangan tiang pancang akan selesei pada waktu yang di tentukan dan hasilnya 

pun juga akan maksimal.  Produktivitas alat tergantung pada kapasitas dan waktu 

siklus alat yang akan di gunakan pastinya kontraktor apabila akan memilih haruslah 

benar-benar teliti agar tidak terjadi permasalahan nantinya pada pekerjaan 

pemasangan tiang.  

Menurut Pilcher (1992) dalam Fitriani (2014), produktivitas hydraulic 

hammer dengan spesifikasi SGH 0312 (3 ton berat ram weight, 0,2 minimum stroke, 

1,2 maximum stroke, 3,6 ton.m maximal potensial energy, 230 bar operating 
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pressure, 100 lpm required flow rate) dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut 

(lihat Rumus 2.1) : 

                          
                            

                     
 (m/menit)      (2.1)   

Keterangan : 

Output  = Kedalaman pancang (m) 

Input  = Jumlah Alat (Buah) 

Time  = Satu satuan unit waktu (hari,jam,menit atau detik) 

h  = Tinngi jatuh minimal hammer 

FK  = Faktor koreksi 

Perhitungan produktivitas pada Diesel Hammer menggunakan data sondir. 

Dengan data sondir akan di ketahui jenis tanah apa yang ada di lapangan tersebut 

yang di hitung pada produktivitas Diesel Hammer awalnya akan menghitung daya 

dukung tanah tersebut kemudian menghitung produktivitas yang di hasilkan setiap 

pukulan berapa tiang pancang yang akan masuk ke dalam tanah. Berikut rumus dalam 

beberapa contoh tanah untuk perhitungan Diesel Hammer Dalam Wesley (1977) 

disebutkan kapasitas dukung tiang ijin untuk tiang yang dipancang sampai lapisan 

pasir : 

 

Qijin = (qc . Aujung)/3 + (Tf . O)/5       (2.2)  

   

      Qujung        Qfriksi 
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Untuk pemancangan tiang pada tanah lempung Wesley (1977) menyarankan 

penggunaan faktor aman yang lebih besar dari tiang dalam pasir. Dalam Suryolelono 

(1994) untuk pemancangan tiang pada tanah lempung dapat digunakan rumus : 

 

Qijin = (qc . Aujung)/5 + (Tf . O)/10        (2.3)  

 

Berdasarkan pengalaman desain, biasanya pemancangan tiang pada tanah 

lempung jika ujung tiang telah mencapai tanah keras dapat digunakan rumus : 

 

Qijin = (qc . Aujung)/3 + (Tf . O)/10       (2.4)  

Dengan keterangan : 

Qijin   = Kapasitas ijin pondasi tiang tunggal (kg) 

qc   = Perlawanan Ujung sondir (kg/cm2) 

Tf   = Total friction sondir (kg/cm’) 

Aujung = Luas permukaan ujung tiang (cm2) 

O   = Keliling tiang (cm) 

  Setelah menghitung daya dukung tanah sesuai dengan kondisi tanah kemudian 

menghitung produktivitas Diesel Hammer dengan rumus : 

Qijin  =  
           

              
 

          

     
 +

 

  
   (2.5)  

Dengan keterangan 

Qijin  = Kapasitas dukung tiang (ton) 

Wp  = Berat tiang pancang yang terakhir dipancang (ton) 

Wr  = Berat Hammer (ton) 

H  = Tinggi Jatuh hammer (m) 

eh  = Faktor Efisiensi = 1,0 
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N  = Koefisiensi Restitusi = 0,25 

SF  = Faktor Keamanan = 3 

S  = Final set (m) 

Dalam rumus perhitungan produktivitas di atas terdapat faktor nilai pengemudian 

diesel hammer dengan di simbolkan C1, C2, C3 dengan Easy Driving, Medium 

Driving, Hard Driving dan Very Hard Driving berikut tabelnya (lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Faktor Nilai Pengemudian Diesel Hammer  

Nilai 

Easy Driving Medium Driving Hard Driving Veri Hard 

p= 35 kg/cm^2 p= 70 kg/cm^2 p= 105 kg/cm^2 Driving 

      p=140 kg/cm^2 

C1 0,003 0,006 0,010 0,013 

C2 0,002.L/2 0,004.L/2 0,006.L/2 0,008.L/2 

C3 0-0.0025 0,0025 0,0025 0,0025 

(Sumber: Cahyono,2006) 

Menurut Rostiyanti (2002), dengan selesainya  menghitung produktivitas pada 

satuan produksi/jam. Pastinya  juga harus menghitung durasi yang akan butuhkan. 

Gunanya untuk mempermudah dan mengetahui berapa durasi dalam pemasangan 

tiang tersebut. Apabila tidak taunya durasi dalam pemasangan tiang akan kesulitan 

untuk mengatur time schedule yang akan di buat oleh kontraktor. Maka dengan 

mempermudah pembuatan time schedule tersebut harus menghitung durasi yang di 

butuhkan untuk pemancangan tiang pondasi tersebut. Dengan menggunakan 

produktivitas maka lama pekerjaan dapat di cari dengan menggunakan Rumus (lihat 

Rumus 2.4) : 

             
                

              
    (2.6) 

2.7 Cycle Time Pada Hydraulic hammer 

  Cycle time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan material yang 

bersangkutan seperti pemancangan tiang/waktu siklus. Pastinya alat yang akan 
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memancangkan tiang sebelum memancangkan tiang alat tersebut akan 

mengambil/memindahkan material (tiang pancang) itu yang di sebut dengan cycle 

time (lihat Tabel 2.3). Cycle time juga memiki siklus yang pertama terdiri dari LT 

(Loading time). Loading Time yaitu waktu yang akan di butuhkan dalam pemindahan 

material/tiang pancang tersebut ke alat yang akan di gunakan atau bisa disebut juga 

dengan pengikatan tiang pancang (lihat Tabel 2.5) untuk mengetahui faktor kerja 

yang di gunakan pada proyek tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 (lihat Tabel 2.2).  

  Ke dua yaitu HT (Hauling Time), Hauling Time yaitu waktu yang akan di 

butuhkan dalam pemindahan material tersebut ke titik yang akan di pancang kan 

pondasi bisa disebut juga dengan pengambilan tiang pancang. RT (Return Time) yaitu 

waktu yang di butuhkan saat alat kembali ke tempat pengambilan material (lihat 

Gambar 2.6). DT (Dumpling Time) waktu untuk pembongkaran material yang akan di 

gunakan (lihat Tabel 2.4). ST (Spotting Time) yaitu pada saat alat kembali ke tempat 

permuatan adakalannya alat tersebut perlu antri dan menunggu sampai alat diisi 

kembali dengan material yang bersangkutan. Saat mengantri dan menunggu ini 

disebut dengan waktu tunggu bisa disebut juga dengan pengangkatan tiang setelah di 

ikat. Pada proyek ini CT pada Hydraulic hammer di dapat dari hasil penelitian di 

lapangan (lihat Tabel 2.6) dan pada Diesel Hammer CT di lihat dari penelitian  (lihat 

Tabel 2.7). 
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Tabel 2.2 Faktor Kondisi Kerja dan Manajeman /Tata Laksana 

Kondisi Pekerjaan  
Kondisi Tata Laksana 

Baik Sekali  Baik 

Baik Sekali 0,84 0,81 

Baik Sekali 0,75 0,75 

Sedang 0,72 0,69 

Jelek 0,68 0,61 

    (Sumber : Rochmanhadi, 1984) 

 

 

Tabel 2.3 Faktor Penambahan dan Pengurangan untuk CT (menit) 

Uraian Faktor 

Kondisi Tanah:   

Berbutir Campuran + 0,02 

Diameter < 3 mm + 0,02 

Diameter 3-20 mm     - 0,02 

Diameter 20-150 mm 0 

Diameter > 150 mm + 0,03 

Kondisi tanah asli/lepas + 0,04 

Timbunan :   

Timbunan dengan tinggi > 3m 0 

Timbunan dengan tinggi < 3m + 0,01 

Pembongkaran dari truck + 0,02 

lain-lain :   

Pengoperasian tetap -0,04 

pengoperasian tidak tetap + 0,04 

Target sedikit + 0,04 

Target beresiko + 0,05 

                (Sumber:Rostiyanti, S.F 2002) 
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         Tabel 2.4 Waktu Buang (menit) 

Pemuatan DT 

Di tumpah di atas tanah ± 0,10 

Dimuat ke dalam truck 0,04 – 0,07 

               (Sumber:Rostiyanti, S.F 2002) 

Tabel 2.5 Waktu Muat (menit) 

Material LT 

Berbutir seragam 0,03 – 0,05 

Berbutir campuran dan basah 0,03 – 0,06 

lanau basah 0,03 – 0,07 

Tanah atau kerikil 0,04 – 0,20 

Material beton 0,05 – 0,20 

     (Sumber:Rostiyanti, S.F 2002) 
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Gambar 2.6 grafik untuk RT (Sumber:Rostiyanti, S.F. 2002) 

Tabel 2.6 Analisa waktu Hydraulic Hammer berdasarkan Lapangan 

No Aktivitas 
Waktu 

(menit) 

1 Mobilisasi alat ke titik yang di tuju 4.20 

2 Pengambilan tiang pancang 2 0.42 

3 Pengikatan tiang pancang 1 0.79 

4 Pengangkatan tiang  pancang 1 0.50 

5 Pemindahan tiang pancang 1 0.53 

6 Penempatan tiang pancang 1 0.42 

7 Pengambilan tiang pancang 2 0.42 

8 Pengikatan tiang pancang 2 0.79 

9 Pengangkatan tiang  pancang 2 0.50 

10 Pemindahan tiang pancang 2 0.53 

11 Penempatan tiang pancang 2 0.42 

12 Pengelasan 4.56 

 

Total 14.08 

(Sumber : Berdasarkan penelitian) 
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Tabel 2.7 Analisa waktu Diesel Hammer berdasarkan Lapangan 

No Aktivitas 
Waktu 

(menit) 

1 Mobilisasi alat ke titik yang di tuju 4.20 

2 Pengambilan tiang pancang 2 0.42 

3 Pengikatan tiang pancang 1 0.79 

4 Pengangkatan tiang  pancang 1 0.50 

5 Pemindahan tiang pancang 1 0.53 

6 Penempatan tiang pancang 1 0.42 

7 Pengambilan tiang pancang 2 0.42 

8 Pengikatan tiang pancang 2 0.79 

9 Pengangkatan tiang  pancang 2 0.50 

10 Pemindahan tiang pancang 2 0.53 

11 Penempatan tiang pancang 2 0.42 

12 Pengelasan 4.56 

 

Total 14.08 

(Sumber : Berdasarkan penelitian) 

2.8  Efisiensi Alat 

Menurut Rostiyanti (2002), Dengan adanya alat berat pastinya akan merasa 

sangat terbantu. Karena dengan adanya alat berat ini sangat dimudahkan dalam 

pelaksanaan pembangunan gedung yang akan di gunakan. Karena dengan waktu yang 

di tentukan dalam pemasangan apapun akan cepat selesei dengan bantuan alat berat 

ini. Apabila tidak adannya alat berat pekerjaan apapun terutama pekerjaan yang 

berskala besar pun tidak akan terkendali. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan 

dengan menggunakan alat berat terdapat faktor yang memengaruhi produktivitas alat 

yaitu efisiensi alat.  

Bagaimana efektivitas alat tersebut bekerja tergantung dari beberapa hal yaitu :  

1. Kemampuan operator pemakai alat, 
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2. Pemilihan dan pemeliharaan alat, 

3. Perencanaan dan pengaturan letak alat, 

4. Topografi dan volume pekerjaan, 

5. Kondisi cuaca, 

6. Metode pelaksanaan alat. 

Cara yang umum dipakai untuk menentukan efisiensi alat adalah dengan 

menghitung berapa menit alat tersebut bekerja secara efektif dalam satu jam. 

Contohnya jika dalam satu jam waktu efektif alat bekerja adalah 45 menit maka dapat 

dikatakan efisiensi alat adalah 45/60 atau 0,75. Apabila alat di gunakan terus menerus 

tanpa adanya istirahat dalam pemakaian dari pagi hingga sore alat tersebut lama 

kelamaan akan rusak. Setidaknya untuk mencegah alat rusak dan mengganggu 

pekerjaan apabila menggunakan alat berat dari pagi hingga sore bisa diistirahatkan 

pada siang hari/saat jam istirahat berlangsung. Guna mencegah rusaknya efisiensi alat 

saat pekerjaan berlangsung. 

2.9  Biaya Pada Pengoperasian Alat Berat  

Menurut Rostiyanti (2002), Pada suatu proyek konstruksi pastinya kontraktor 

tidak semuanya memiliki alat yang lengkap untuk menyediakan alat berat pada 

proyeknya. pastinya kontraktor hanya memiliki beberapa alat yang penting dan sering 

di butuhkan untuk membantu pada pembangunannya. Dikarenakan kontraktor tidak 

mau memilik alat yang tidak sering dipakai karena apabila kontraktor memiliknya 

dan tidak pernah dipakai pastinya alat tersebut akan dengan sendirinya rusak jika 

tidak ada pemeliharaan pada alat tersebut. Sehingga kebanyakan kontraktor hanya 

memiliki alat yang perlu untuk di gunakan. Apabila dalam pembangunannya 

kontraktor membutuhkan alat tetapi tidak memiliknnya alat-alat berat yang akan 

dipakai dapat berasal dari bermacam-macam sumber, antara lain : 
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1. Alat berat yang di beli kontraktor 

Keuntungan dari pembelian ini adalah biaya per jam yang sangat kecil jika 

alat tersebut dipergunakan secara optimal. Kontraktok tidak akan memiiki 

pembengkakan biaya apabila terjadi sedikit kerusakan pada alat tersebut karena alat 

itu milik kontraktor sendiri. Dilihat dari segi keuntungan perusahaan, kepemilikan 

alat berat merupakan suatu faktor yang penting karena kadang-kadang pemilik proyek 

melihat kemampuan suatu proyek berdasarkan alat-alat yang dimiliki. Apabila proyek 

memiliki alat yang lengkap dengan sesuai yang di butuhkan pastinya pemilik proyek 

akan tertarik dalam memilih kontraktor tersebut. 

 

2. Alat berat yang disewa-beli oleh kontraktor  

Alat dapat di sewa dari perusahaan penyewaan alat berat yang ada. Harga 

sewa beli alat umumnya dilakukan jika pemakaian alat tersebut berlangsung dalam 

jangka waktu sangat yang lama dalam pembangunan proyek. Yang dimaksud dengan 

sewa-beli adalah karena jangka waktu penyewaan yang sangat lama tersebut maka 

pada akhir masa penyewaan alat tersebut dapat dibeli oleh pihak penyewa/ kontraktor 

yang menyewa. Biaya pemakaian umumnya lebih tinggi dari pada memiliki alat 

tersebut, namun biasanya kontraktor memilih seperti itu untuk menghindari dari 

resiko biaya kepemilikan alat. 

 

3. Alat berat yang di sewa oleh kontraktor  

Perbedaan dari alat berat yang di sewa dengan disewa-beli adalah dari 

lamanya penyewaan. Alat berat yang disewa umumnya apabila selesei pembangunan 

yang membutuhkan alat tersebut alat tersebut harus di kembalikan pada perusahaan 

penyewaan alat berat. Tetapi apabila harus menyewa alat berat tersebut pembangunan 

yang menggunakan alat tersebut harus memakan waktu yang cukup lama. Kerugian 

dalam menyewa alat tersebut apabila alat pada pertengahan penggunaan terjadi 

masalah biaya akan membengkak pada permasalahn tersebut dan pastinya kontraktor 

yang menyewa yang membiayai. Maka dari itu apa bila kontraktor akan menyewa 
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alat dipatikan bahwa pembangunan yang membutuhkan alat tersebut harus cukup 

lama penyewaannya. 

 

2.10  Biaya Kepemilikan Alat berat 

Menurut Rostiyanti (2002), Biaya alat berat dapat dibagi di dalam dua 

kategori , biaya kepemilikan alat dan biaya pengoperasian alat. Biaya akan 

dikeluarkan cukup besar apabila membeli alat tersebut dengan meminjam bank maka 

kontraktor yang akan membeli alat tersebut akan ada biaya tambahan yaitu bunga 

pada peminjaman. Kontraktor juga harus membayar pajak setiap tahunnya apabila 

memiliki alat berat tersebut. Kontraktor juga harus membayar asuransi alat setiap 

tahunnya dan tidak lupa biaya penyimpanan alat berat tersebut. Kontraktor yang 

memiliki alat berat harus menanggung biaya tersebut yaitu bisa di sebut biaya 

kepemilikan alat berat (ownership chost). Pada suatu alat berat dioperasikan maka 

akan ada biaya pengoperasian (operation cost) .  

2.11  Biaya Pengoperasian Alat Berat  

Biaya pengoperasian alat berat akan ada apabila alat berat tersebut akan 

dipakai untuk membangun proyek yang ada. Biaya pengoperasian alat berat tersebut 

memiliki biaya yang akan di tanggung oleh kontraktor guna menunjang penggunaan 

alat tersebut seperti bahan bakar, pelumas, perawatan, dam perbaikan, serta alat 

penggerak atau roda. Operator yang menggerakkan alat tersebut juga termasuk dalam 

biaya pengoperasian alat. 

a. Bahan bakar  

Bahan bakar adalah bahan untuk alat berat agar alat berat tersebut menhasilkan 

tenaga dengan sesuai yang di buthkan. Biasanya bahan bakar pada alat berat berupa 

bensin atau solar. Namun kebanyakan pada alat berat kontraktor menggunakan bahan 

bakar untuk alat beratnya menggunakan solar dikarenakan harga yang terjangkau. 
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Jumlah bahan bakar untuk alat berat yang menggunakan bensin  atau solar berbeda-

beda. Rata-rata alat yang menggunakan bahan bakar bensin 0.06 gallom per horse-

power per jam, sedangkan alat yang menggunakan bahan bakar solar mengkonsumsi 

bahan bakar 0.04 gallom per horse – power perjam. Nilai yang didapat kemudian 

dikalikan dengan factor pengoperasian. 

 

b. Pelumas 

Pelumas sangat di perlukan untuk penggunanaan alat berat pada konstruksi. 

Fungsi dari pelumas ini tergantung dari kebutuhan. Pelumas  yang di pakai pada alat 

berat biasanya di gunakan untuk memindahkan panas, mencegah korosi pada mesin, 

meneruskan tenaga dan masih banyak lagi. Pastinya pelumas pada alat berat ini 

mampu melindungi alat berat pada saat alat berat beroperasi pada suhu yang tinggi. 

Perhitungan penggunaan pelumas per jam biasanya berdasarkan jumlah waktu operasi 

dan lamanya penggantian pelumas.  

 

c. Roda  

Roda/crawler pada alat berat tidak berbeda dengan roda-roda biasanya yang ada 

dikendaraan umum. Roda/crawler pada alat berat juga berfungsi untuk membantu 

memindahkan alat berat kemana saja ke tempat yang akan di tuju oleh alat berat 

tersebut. Bedanya pada alat berat roda ada 2 yaitu roda ban dan roda crawler. Roda 

ban yaitu roda yang menggunakan ban karet yang di pompa dan penggunaannya 

dimaksud untuk memperoleh kecepatan yang lebih besar. Roda crawler yaitu 

dibuthkan apabila antara roda dan permukaan tanah dikehendaki gesekan besar.  

Perhitungan depresiasi alat berat beroda ban dengan alat berat beroda crawler 

berbeda. Umunya crawler mempunyai depresiasi sama dengan depresiasi alat 

sedangkan ban mempunyai depresiasi yang lebih pendek dari pada umur alat.  
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2.12  Konsep Waktu 

  Konsep waktu pada proyek adalah dimana konsultan dapat  membuat 

konsepan waktu (time schedule) kapan penyelesaian pemasangan tiang pancang 

selesei dan kapan akan dilanjutkannya pada pekerjaan selanjutnya. Konsep waktu 

dalam pembangunan gedung ini sangatlah penting agar pemilik gedung tahu kapan 

bangunanya akan selesai/pemilik gedung dapat mentargetkan pada kontraktor kapan 

pemilik gedung ingin menyelesaikan proyeknya. Yang pasti dimana setelah alat berat 

sudah di tentukan dan produktivitas sudah diketahui akan tahu berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk pemasangan tiang pancang pada penggunaan mesin Diesel 

Hammer dan Hydraulic Hammer. 

2.13  Pemilihan Alat Berat  

Pemilihan alat berat  dilakukan pada tahap perencanaan sebelum 

pembangunan dilaksanakan, dimana jenis, jumlah, dan kapasitas alat merupakan 

faktor-faktor penentu suksesnya pembangunan tersebut. Tidak setiap alat berat dapat 

dipakai untuk setiap proyek konstruksi yang akan di bangun. Oleh karena itu 

pemilihan alat berat yang tepat sangatlah diperlukan dan sangatlah penting bagi 

kontraktor maupun pemilik proyek sendiri. Apabila terjadi kesalahan dalam 

pemilihan alat berat maka akan terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan, biaya 

proyek yang membengkak, dan hasil yang tidak sesuai dengan rencana. Di dalam 

pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga kesalahan 

dalam pemilihan alat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai 

berikut.  

1. Fungsi yang harus dilaksanakan, alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsi 

yang dimiliki oleh alat-alat tersebut, seperti untuk menggali, mengangkut, 

meratakan permukaan, memindahkan material, dan lain lain. 

2. Kapasitas peralatan, Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat 

material yang harus diangkut atau dikerjakan oleh kontraktor. Kapasitas alat yang 
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dipilih harus sesuai dengan apa yang akan di bangun oleh kontraktor agar 

pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan tanpa adanya 

permasalahn yang timbul saat pembangunan. 

3. Cara operasi, Alat berat dapat dipilih berdasarkan arah (horizontal maupun 

vertikal) dan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan bentuk alat berat 

yang lebih efisien untuk pemakaiannya. 

4. Pembatasan dari metode yang dipakai, Pembatasan yang mempengaruhi 

pemilihan alat berat selain model pembangunan yang akan di bangun hal yang 

harus di perhatikan adalah peraturan lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Selain 

itu metode konstruksi yang dipakai dapat membuat pemilihan alat dapat berubah. 

5. Ekonomi, Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan 

pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat dan 

pastinya kontraktor harus teliti dalam pemilihan alat berat yang akan di gunakan 

jika tidak ingin terjadi pembengkakan biaya. 

6. Jenis proyek, Ada beberapa jenis proyek yang pastinya akan menggunakan alat 

berat. Proyek-proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, jalan, 

jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dam, bendungan dan sebagainya. 

7. Lokasi proyek, Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh lokasi proyek di dataran tinggi 

memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran rendah. 

Sebagai contoh lokasi pada udara dingin juga akan berbeda pada alat berat yang 

akan di gunakan pada daerah yang panas. Seperti halnya diesel hammer adalah 

alat tiang pancang yang lebih efisien apabila  bekerja pada udara yang dingin di 

bandingkan dengan alat yang lainnya. 

8. Jenis dan daya dukung tanah, Jenis tanah di lokasi proyek dan jenis material yang 

akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Tanah dapat 

dalam kondisi padat, lepas, keras atau lunak akan memiliki alat berat sendiri 

yang cocok untuk di gunakan pada pekerjaan tanah yang memiliki perbedaan 

tersebut.  
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9. Kondisi lapangan, Kondisi dengan medan sulit dan medan yang baik juga 

merupakan faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Apabila tidak 

benar-benar memilih alat dengan baik yang akan rugi kontraktornya seperti 

halnya alat berat yang akan rusak dan sebagainya. 

2.14  Klasifikasi Tanah  

Menurut Sosrodarsono (1980), Tanah pondasi merupakan bahan yang sangat 

penting untuk menentukan pondasi apa yang akan di pakai pada konstruksi yang akan 

di bangun. Tanah pondasi adalah bahan yang susunannya amat rumit sifat fisik dan 

mekanikannya penyelidikannya harus melalui pengujian bisa melalui pengujian 

sondir atau laboratorium untuk mengetahui jenis tanah tersebut. Tidak seperti pada 

beton atau baja yang tidak perlu pengujian bisa tanpa pengujian di laboratorium. 

Biasanya pada pengujian tanah harus melakukan pengeboran di beberapa titik untuk 

di uji dan untuk mengambil kesimpulan sifat-sifat tanah tersebut. Di dalam teknik 

pondasi hasil pengujian tanah sangat berpengaruh untuk pemilihan pondasi yang akan 

di gunakan untuk penopang konstruksi yang akan di bangun. Namun penyelidikan 

tanah harus dilakukan tahap demi tahap agar mendapat kesimpulan yang akurat.  

 Beberapa di antara istilah klasifikasi tanah disajikan dalam Tabel (lihat Tabel 

2.8). Sebelum di ketahui bagaimana memilih pondasi yang akan di gunakan pada 

suatu gedung,  juga harus tahu klasifikasi yang ada pada tanah. Selain itu juga harus 

tahu kondisi lapangan yang akan di gunakan untuk gedung tersebut, 

kandungan/material yang ada pada tanah tanah tersebut, dan jenis tanahnya. Dengan 

mengetetahui apa jenis tanah di lapangan dapat menggunakan data sondir atau data 

borlock.  

Data sondir adalah dimana harus mengecek tanah dengan alat pendeteksi 

tanah di beberapa titik. Jika borlock melakukan penelitian tanah tersebut di dalam 

laboratorium dengan ketentuan-ketentuannya pada sampel tanah yang telah di ambil. 

Gunanya untuk mengetahui klasifikasi tanah tersebut agar tahu pondasi apa yang 
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akan di gunakan dan  juga tahu alat berat apa yang pantas untuk di gunakan pada 

klasifikasi tanah di lapangan (Bowles,1997). 

2.15  Pemilihan Bentuk Pondasi 

        Untuk memilih pondasi apa yang akan di gunakan pada konstruksi tersebut 

perlu diperhatikan apakah pondasi tersebut cocok untuk digunakan pada kondisi di 

lapangan. Mulai dari kondisi tanah, alat berat yang pas untuk pemasangan pondasi 

tersebut dan kondisi  di lapangan. Semakin teliti dalam memilih pondasi yang akan di 

gunakan jika melihat pada segi biaya kontraktor tidak akan mengeluarkan biaya yang 

lebih. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan pondasi yang akan di gunakan 

kemungkinan biaya akan semakin membengkak. Karena jika benar-benar pondasi 

yang di gunakan salah dalam kondisi tanah dan kontraktor sudah memesan pondasi 

yang akan di pasang otomatis kontraktor akan rugi besar. Pondasi yang lama akan di 

tukar dengan pondasi baru. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk menentukan 

macam pondasi : 

1. Keadaan tanah yang akan di pasangkan pondasi. 

2. Batasan-batasan konstruksi di atasnya. 

3. Batasan-batasan dari sekelilingnya. 

4. Waktu dan biaya pekerjaan. 

Dari hal di atas jelas bahwa point pertama adalah hal yang paling penting 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya apabila tanah pendukung pondasi terletak 

pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah (lihat Gambar 2.7) 

dalam hal seperti ini pondasi yang akan di gunakan adalah pondasi telapak agar 

dalamnya daya dukung tanah yang di perlukan tetap agar tiang pancang tidak terjadi 

kerusakan dan pengikisan. Apabila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 

sekitar 10 meter di bawah permukaan tanah maka pondasi yang harus di pilih adalah 

pondasi tiang apung baik pondisi tiang dari beton yang di cor di tempat atau pondasi 

tiang baja (lihat Gambar 2.8) gunanya untuk memperbaiki tanah. Apabila tanah 
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pendukung pondasi terletak di kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah 

maka pondasi yang harus di pakai adalah pondasi tiang, namun keadaan ini 

mempertimbangkan kondisi penurunanya. (lihat Gambar 2.9). 

Apabila tanah pendukung pondasi terletak di kedalaman 30 meter di bawah 

permukaan tanah pada umumnya apabila dalam keadaan seperti ini pondasi yang 

harus di gunakan kaison terbuka dari tiang baja maupun tiang beton yang di cor di 

tempat (lihat Gambar 2.10). 
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Tabel 2.8 Klasifikasi Tanah  
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Sehingga dari hasil penelitian pada proyek yang saya analisa ini kontraktor 

memilih pondasi tiang pancang untuk menopang bangunan tersebut. Pondasi tiang 

adalah pondasi yang mampu menahan gaya orthogonal terhadap batangnya gaya yang 

bekerja pada pondasi ini adalah gaya yang ada pada kepala tiang dan keliling tiang 

(Sosrodarsono,1980). 

 

Gambar 2.7  Contoh pondasi bila lapisan pendukung cukup dangkal 

 

Gambar 2.8  Contoh pondasi bila lapisan pendukung berada sekitar 10 meter 

dari bawah permukaan tanah 
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Gambar 2.9  Contoh pondasi bila lapisan pendukung berada sekitar 20 meter 

dari bawah permukaan tanah 

 

Gambar 2.10  Contoh pondasi bila lapisan pendukung berada sekitar 30 

meter dari bawah permukaan tanah 

2.16  Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Tiang  

Setelah mencapai waktu yang lama dengan pengujian tanah memalui sodir 

pondasi sudah di tetapkan bahwa pada konstruksi ini memakai pondasi tiang. Dalam 

melaksanakan pekerjaan tiang biasanya keadaan tanah pada saat pengujian dan saat 

pemancangan akan sedikit berbeda. Dan pastinya daya dukung tiang juga akan 

berbeda dengan yang telah di rencanakan sebelumnya karena sifat pada tanah 

otomatis akan berubah apabila pondasi di pikul masuk ke dalam selain itu sifat-sifat 

pada pemikulan yang berbeda juga bisa jadi penyebabnya. menunjukan contoh 

tentang bertambahnya derajat kompasi pada tanah pondasi akibat pemancangan 

pondasi. 
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Hal-hal dalam pemasangan pondasi sendiri juga pasti memiliki masalah 

pemancangan apabila tidak benar-benar teliti dalam pemasanganya. Seperti 

pergerakan tanah pada pondasi pondasi dapat bergerak karena sebagian tanah yang 

tadinya rapat dengan molekul-molekul tanah dengan tiba-tiba tanah tersebut akan 

bergeser karena masuknya pondasi ke dalam tanah. Hasilnya bangunan yang ada di 

sekitarnya akan bergerak apabila memancangkan tiang tersebut ke dalam tanah. 

kerusakan tiang dan ukuran penahan kerusakan tiang, pemilihan ukuran tiang sangat 

di butuhkan juga untung pemasangan tiang itu sendiri jika tanah pondasi panjang dan 

ketika pemasangan tiang hammer/alat berat pemancang tiang mengeluarkan energi 

yang cukup besar otomatis tiang akan tertabrak dan rusak. Rusaknya tiang juga ada 

macam-macam seperti halnya pada gambar berikut ini (lihat Gambar 2.11) Sehingga 

harus pandai dalam pemilihan alat berat untuk memasang pondasi tersebut 

(Sosrodarsono,1980). 

 

Gambar 2.11 Contoh kerusakan pada tiang utama. 
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2.17  Karakteristik tiang yang di gunakan  

Jenis Tiang  : Tiang Beton Pratekan Persegi 

Dengan ukuran : 40x40 

Panjang tiang   : 8 meter 

Jam kerja   : Senin-Kamis 8 Jam/hari dengan jam istirahat 1 jam, Hari 

Sabtu 4 jam, Hari Minggu dan Hari Besar libur  

 


