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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Basement 

Sebuah ruang yang memiliki kegunaan untuk menampung kendaraan 

yang berpakir atau untuk kegunaan tertentu dan merupakan bagian dari gedung 

yang berada di bawah tanah yang bersifat vertikal kebawah maupun dari bawah 

keatas. Dalam tahap perkembangan pembangunan sekarang basement menjadi 

sering digunakan gedung-gedung bertingkat dan sering digunakan guna untuk 

meminimalisir lahan untuk parkir kendaraan. Basement dapat dijadikan untuk 

ruang utilitas tertentu sesuai dengan perencanaan pada gedung-gedung tinggi. 

Basement sering kita jumpai di gedung-gedung bertingkat yang terdapat 

raft foundation, kolom, dinding basement, balok serta plat lantai pada 

umumnya. Namun beberapa hal tersebut sesuai juga dengan perencanaan dan 

kondisi lapangan yang memungkinkan untuk dibuatnya hal-hal tersebut dan 

sesuai dengan metode pelaksanaan apa yang ingin diterapkan pada proyek 

gedung bertingkat. 

Untuk mempertimbangkan analisa biaya dan waktu pada suatu proyek 

pembangunan gedung bertingkat yang terdapat basement perlunya metode-

metode yang tepat untuk diterapkan dalam pertimbangan tertentu. Untuk itulah 

dibutuhkan metode yang cocok serta ketelitian pelaksana dalam membangun 

basement dengan metode yang ingin diterapkan pada pembangunan basement 

guna mendapatkan analisa biaya dan waktu yang memiliki biaya rendah dan 

cepat. 

Bottom-up merupkan salah satu metode dalam pembangunan basement 

yang sering digunakan dimulai dari membuat dinding penahan tanah setelah itu 

dilanjutkan pekerjaan galian basement, pekerjaan pondasi setelah itu 
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dilanjutkan pekerjaan struktur sampai atas sesuai dengan perencanaan. Seiring 

berjalannya waktu serta terdapat penemuan baru terhadap bidang konstruksi, 

lahirlah metode top down yang dimana pekerjaan basement dimulai dari 

pekerjaan lantai dasar muka tanah namun bisa dikerjaan secara bersamaan 

dengan pekerjaan lantai basement atas dan seterusnya namun hal ini 

membutuhkan tenaga ahli yang cukup mahir, ketelitian yang cukup besar dalam 

pembangunannya serta membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan 

metode Bottom Up tetapi mampu memangkas waktu pembangunan sehingga 

dapat menghemat beberapa waktu.   

2.2 Metode Konstruksi Bottom Up 

 Sering kita jumpai pada proses pembangunan basement dengan metode 

bottom-up pada umumnya dimulai dari pekerjaan penggalian tanah lalu 

pekerjaan pondasi sesuai dengan titik perencanaan dan kedalaman sesuai 

dengan perencanaan pula setelah itu dilanjutkan pekerjaan kolom, plat lantai, 

dan balok sampai dengan lantai-lantai atas sesuasi dengan perencanaan. Hal ini 

merupakan tahap-tahap pembangunan gedung bertingkat dengan metode 

bottom-up yang dikerjakan dari lantai basement paling bawah hingga 

dilanjutkan ke lantai atas gedung hingga atap dikerjakan secara bertahap satu 

persatu. 

 Metode bottom up pada umumnya dikerjakan dengan menggunakan 

dinding penahan tanah guna untuk menahan kelongsoran yang terjadi seperti 

retaining wall atau dinding permanen seperti d-wall atau sering kita jumpai 

pula perkuatan seperti strutting, ground anchor, atau free cantilever. Namun 

sebelumnya dilakukan pekerjaan dewatering untuk penghisapan kadar air tanah 

yang terkandung di permukaan tanah biasanya menggunakan metode 

predrainage. 

Gambar ilustrasi pekerjaan basement menggunakan metode bottom-up: 
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Gambar 2.1 Pekerjaan basement dengan menggunakan metode bottom-up 

(Sumber: Mistra 2012) 

Pembangunan basement dengan menggunakan metode bottom up 

secara umum dapat kita lihat tahap-tahapnya sebagai berikut (Mistra 2012): 

1. Pembuatan dinding penahan tanah seperti retaining wall sesuasi dengan 

kondisi lapangan dan perencanaan. 

2. Melakukan pekerjaan dewatering dengan menggunakan metode yang 

sesuai dengan kondisi lapangan dan perencanaan dilakukan secara non-

stop 24 jam sampai dengan penggalian basement dasar perencanaan 

selesai. 

3. Melakukan penggalian tanah basement sesuasi perencanaan. 

4. Melakukan pekerjaan bore pile sekunder yang dipasangkan angkur 

tanah (ground anchorage). 

5. Melakukan pekerjaan pengeboran titik-titik bore pile atau tiang pancang 

sesuai dengan perencanaan. 

6. Pekerjaan  pelat lantai basement. 
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7. Melakukan pekerjaan balok dilanjutkan dengan lantai basement 

diatasnya. 

8. Setelah pekerjaan basement selesai lalu dilanjutkan pekerjaan struktur 

atasnya sampai dengan struktur atap. 

Setiap metode baik metode bottom-up ataupun top down memilki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing pada saat pelaksanaan. Berikut 

ini merupakan kekurangan dari metode bottom-up sebagai berikut (Mistra 

2012): 

1. Setiap pekerjaan dengan metode bottom-up dikerjakan secara bertahap 

satu persatu seperti pekerjaan galian sehingga memakan waktu 

pekerjaan basement karena tidak bisa dikerjakan secara bersamaan 

untuk mengarangi waktu pelaksanaan proyek pembangunan basement 

yang harus menunggu pekerjaan sebelumnya selesai baru bisa 

dilanjutkan ke tahap pekerjaan selanjutnya.  

2. Dapat mengeluarkan biaya yang cukup besar karena banyaknya 

perancah (begesting) untuk pekerjaan seperti balok, pelat lantai. Hal ini 

bisa menyebabkan seringnya material yang terbuang tidak terpakai dan 

memboros biaya. 

3. Dapat menyebabkan sumur-sumur warga yang terdekat terganggu 

kekeringan karena proses dewatering yang dapat menyebabkan muka 

air tanah turun juga dapat menyebkan turunnya bangunan terdekat 

disekitar proyek. 

Adapun kelebihan metode bottom-up yang dapat dipertimbangkan kembali 

sebagai berikut: 

1. Dapat menghemat biaya dalam segi peralatan karena lebih murah. 

2. Sudah banyak tenaga ahli yang menguasai dan cukup memadai dalam 

metode bottom-up ini. 
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3. Alat-alat seperti backhoe, shovel loader serta alat pendukung lainnya 

sudah sering dijumpai sehingga peralatan khusus yang masih jarang 

digunakan tidak diperlukan pada metode ini. 

4. Dapat menghemat biaya pula dalam segi dinding penahan karena 

relative murah dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi seperti 

metode top down. 

5. Banyaknya pembangunan basement dengan menggunakan metode 

bottom up sehingga pengendalian penguasaan konstruksi sudah cukup 

berpengalaman pada metode bottom up tersebut. 

        

2.3.  Hasil Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah dilakukan untuk mendukung perencanaan pada 

proyek pembangunan Rumah Sakit Mayapada 16 lantai termasuk 

basement 4 lantai disertai fasilitas STP, di Jl. Mayjend Sungkono, Adapun 

hasil penyelidikan lapangan maupun laboratorium dapat disampaikan 

berikut ini. 

1. Hasil Penyelidikan Lapangan 

Berdasarkan penyelidikan tanah yang telah dilakukan, stratifikasi 

lapisan tanah penyusun dapat disampaikan sebagai berikut (PT. 

Waringin Megah 2018) : 

a. Stratum 1, merupakan lapisan tanah permukaan yang lebih 

didominasi oleh material urugan berupa pasir berlanau 

mengandung kerikil dengan ketebalan 1 m. 

b. Stratum 2, tersusun dari lanau berlempung/ lempung berlanau 

hingga lanau berpasir berwarna coklat berkonsistensi lembek ~ 

sedang, yang dijumpai hingga kedalaman ± maksimum 3 m. 

c. Stratum 3, tersusun oleh pasir berlanau berwarna coklat hingga 

abu-abu dengan kepadatan lepas s/d sedang, dijumpai hingga 

hingga kedalaman ± 6 m. 
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d. Stratum 4, lebih didominasi oleh lempung berlanau dengan 

konsistensi tanah kaku s/d sangat kaku dijumpai hingga akhir 

pemboran maksimum di kedalaman 60 m, 

 

 Untuk mendukung perencanaan basement, telah dilakukan 

pengamatan (monitoring) muka air tanah selama 3 hari (pagi & sore) segera 

setelah pemboran berakhir. Hasil pengamatan tsb. mendeteksi keberadaan 

muka air dekat dengan permukaan antara 1.2 ~ 1.5 m, yang termasuk dalam 

klasifikasi dangkal. Selanjutnya untuk mempermudah mempelajari kondisi 

lapisan tanah bawah setempat. (PT. Waringin Megah 2018) 

  2.4.  Dewatering 

2.4.1. Pelaksanaan Dewatering 

Pada kedalaman tertentu permukaan tanah terdapat air tanah yang 

mengalir sesuai dengan lokasi tertentu, hal ini dapat memberikan manfaat bagi 

makhluk hidup yang menggunakannya. Namun seringkali dijumpai air tanah 

yang muka air tanahnya cukup dekat dengan permukaan tanah sehingga dapat 

menghambat proses pembangunan basement. pada pembangunan struktur 

basement terdapat metode yang dapat diterapkan namun perlunya penstabilan 

kada air tanah, untuk itulah diperlukannya pekerjaan dewatering guna untuk 

memperlancar proses pembangunan basement karena berada dibawah 

permukaan tanah yang terdapat air tanah didalamnya. 

Dewatering merupakan salah satu pekerjaan teknik sipil yang berguna 

untuk menghisap atau mengendalikan air tanah permukaan agar tidak 

mengganggu proses pembangunan basement. Namun perlunya ketelitian, 

keamanan, effesiensi, serta ekonomis pula dalam pembangunannya agar tidak 

merugikan pihak siapapun yang bersangkutan. Dalam dewatering terdapat pula 

berbagai metode dalam pelaksanaannya seperti predrainage, open cut, dan 

sebagainya sesuai dengan kondisi lapangan yang memungkinkan untuk 

dilaksanakannya suatu metode pelaksanaan dewatering. 
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Pekerjaan dewatering sangat diperlukan untuk pekerjaan galian pada 

basement yang digali dibawah permukaan tanah untuk mengatasi gaya angkat 

(up lift) dalam tahap konstruksi berlangsung. 

2.4.2. Lingkup Pekerjaan Dewatering   

1. Penyediaan peralatan dewatering (PT. Waringin Megah 2018) : 

a. Pompa-pompa submersible.  

b. sumur pengisian unit pompa termasuk kelengkapannya. 

c. Generator pembangkit listrik termasuk backup-nya 

(cadangan), untuk pemompaan yang terus-menerus dan 

penerangan lokasi pemompaan, termasuk kelengkapannya, 

kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. 

d. Sistem switch otomatik untuk pemompaan dan sumur 

pengisian. 

e. Sumur observasi sebanyak buah lengkap dengan alat ukur 

taraf air/ deepmeter.). 

f. Alat ukur settlement berupa patok tugu untuk pengukuran, 

termasuk kelengkapannya dan unit-unit pembacaan. Sebagai 

control pergerakan tanah secara lateral harus dipasang 

instalasi inclinometer dengan jumlah tidak mengikat 

disesuaikan dilapangan. 

g. Saluran kolektor sekeliling galian. 

h. Saluran bagi dengan yang membagi melintang dan 

memanjang areal galian. 

 

 

 

2. Pemasangan sistem dewatering (PT. Waringin Megah 2018) : 

a. Sumur-sumur pompa (Pumping Well) pada dalam galian 

disesuaikan dengan lay out perencanaan. 
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b. Sumur pengisian (Recharging Well) pada tepi luar lokasi 

galian. 

c. Sumur-sumur observasi / piezometer. 

d. Pencatat settlement 

e. Instalasi inclinometer. 

f. Jalur tumpukan kerikil (saluran pembagi). 

g. Saluran Kolektor. 

3.   Pengoprasian sistem dewatering selama masa konstruksi hingga 

tekananan angkat/uplift seimbang dengan berat konstruksi 

diperhitungkan sampai dengan topping off struktur (dak atap) 

4.  Pemasangan seal (penyekat) lubang antara lantai basement dengan 

pipa sumur terdiri dari flange (kupingan). 

5. Penutupan bekas lubang sumur dilakukan dengan flens.  

 

2.4.3. Material dan Peralatan  

1. Pompa-pompa Submersible. 

a. Pompa-pompa untuk sumur-sumur pompa harus mempunyai 

kapasitas tidak kurang dari 300 liter/menit. Pompa tersebut 

harus dipasang pada pipa galvanis yang diameternya 

maksimum 2 inch. Pemompaan harus mampu beroperasi pada 

head maksimum 40 meter. Semua kelengkapan seperti 

impeller, tangkai-tangkai, dan motor harus terbuat dari baja 

tahan karat. 

b. Pompa harus dilengkapi dengan kabel-kabel submersible dan 

sistem switch automatic, untuk penyetelan “on” dan “off”.  

2. Generator pembangkit listrik harus cukup kapasitasnya untuk 

mengoperasikan semua pompa secara simultan. Generator cadangan 

yang digunakan harus disediakan di lokasi sepanjang waktu 

pekerjaan dewatering ini. Kapasitas generator cadangan 100%. 
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3. Alat ukur taraf muka air harus diukur dengan menggunakan mistar 

ukur taraf muka air standar yang ekivalen dengan peralatan 

geoteknik, panjang kabelnya paling sedikit 40 meter. 

4. Sisipan Kerikil. 

a. Sisipan kerikil untuk mengisi gap antara lubang antara lubang 

bor dan casing harus mempunyai diameter maksimum 2,5 cm 

dan minimum 0,5cm. 

b. Sisipan kerikil untuk media drainase harus memenuhi syarat  

sebagai berikut : 

  i.  D-15 harus paling sedikit 0.5 mm. 

  ii. D-15 tidak boleh lebih besar dari 2.5 cm. 

     iii. Partikel-partikel yang lebih halus dari ayakan No. 200  

          tidak melampaui 5%. 

     iv. Atau pasir beton (bersih). 

5. Pipa-pipa PVC (Poly-Vinyl-Chloride) yang digunakan harus 

berkualitas baik kelas AW. Pipa-pipa PVC ini sedikitnya harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Berat spesifik = 1.38 – 1.45. 

b. Daya serap air = 1.05 mg/cm2. 

c. Kuat/tahan terhadap pengaruh cuaca. 

d. Kekuatan jangka panjang (long term tensile strength) 270 

kg/cm2. 

e. Modulus Young = 3.4 × 10.000 kg/cm2. 

  Bila tidak/belum ditentukan, ketebalan pipa-pipa PVC harus  

      mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. 2.7 mm untuk pipa PVC berdiameter ½ inch. 

b. 2.7 mm untuk pipa PVC berdiameter ¾ inch. 

c. 6.6 mm untuk pipa PVC berdiameter 4 inch. 

d. 10.3 mm untuk pipa PVC berdiameter 8 inch. 

e. 12.0 mm untuk pipa PVC berdiameter 12 inch 
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2.4.4 Prosedur Pemasangan  

 Selama tahap galian berlangsung sistem dewatering ini harus sudah 

terpasang secara lengkap. Khusus saluran koektor dan saluran bagi 

dikerjakan setelah tahap galian selesai dikerjakan. (PT. Waringin Megah 

2018) 

1. Sumur-sumur pompa harus beroperasi penuh selama penggalian dan 

selama pengecoran basement sampai dengan lantai dak atap. 

2. Untuk sumur-sumur pompa keliling, kontraktor harus melakukan 

pengeboran dengan menggunakan peralatan bor putar, dengan lubang 

yang berdiameter 12 inch hingga kedalaman yang dispesifikasikan 

pada gambar. Bila selama pengeboran ditemukan lapisan pasir, maka 

pengeboran harus dilakukan dengan casing penuh saat menembus 

lapisan pasir. 

3. Pada saat pengeboran sudah selesai kontraktor harus membersihkan 

lubang bor dari benda-benda yang tidak dikehendaki dan kotoran-

kotoran. Kontraktor harus memasang pipa baja galvanis yang 

berdiameter 2 inch kemudian memasang saringan kuningan. 

4. Selanjutnya pasang pompa submersibel dengan pipa 2 inch dan 

kemudian pasang sistem switch otomatis dan lengkapi dengan 

sambungan pipa fleksibel. 

5. Sumur-sumur pengisian harus dibor dengan menggunakan mesin bor 

putar dengan diameter 6 inch. Kedalaman sumur pengisian 24 meter. 

6. Sebelum memasang casing permanen sumur pengisian, dinding pipa 

PVC harus dilubangi sepanjang ketebalan lapisan-lapisan pasir dasar. 

Katup otomatis harus dipasang setelah pemasangan sistem casing. 

7. Sumur-sumur observasi harus beroperasi penuh sebelum pengecoran-

pengecoran pelat basement. Lubang sumur observasi harus dibor 

dengan menggunakan mesin bor putar dengan diameter 6 inch. 

Kedalaman sumur observasi 24 meter. Pada akhir pembuatan sumur, 
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bagian atas sepanjang 60 cm di sekeliling casing harus diperkokoh 

dengan beton. Tutupnya harus dipasang segera sesudah itu. 

8. Semua penandaan/pencattan settlement (turunnya tanah) harus ada, 

setelah dilakukan pemompaan pertama, jumlah dan lokasi alat 

ditentukan Konsultan Pengawas. Penggunaan peralatan harus 

mendapat persetujuan Konsultan Pengawas. 

9. Untuk saluran pembagi harus diisi kerikil yang mempunyai densitas 

paling sedikit 65% 

 

2.4.5. Pelaksanaan Dewatering 

1. Pengoperasian Pompa. (PT. Waringin Megah 2018) 

a. Semua sistem pemompaan harus selalu siap beroperasi secara 

otomatis dan selalu dihubungkan dengan generator pembangkit 

tenaga. Switch otomatis untuk generator tersebut tidak boleh 

dipasang tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas. 

b. Kontraktor harus membuat catatan harian tentang seluruh operasi 

sistem pompa. Hasil pencatatan tersebut harus selalu ada di 

tempat. Kontraktor harus memberikan laporan mingguan tertulis 

kepada Konsultan Pengawas. 

c. Kontraktor harus melepas/menyingkirkan peralatan yang tidak 

berfungsi dalam jangka waktu 1 × 24 jam setelah ada perintah 

dari Pengawas. Kontraktor tidak berhak meminta ganti rugi atas 

pekerjaan pelepasan/penyingkiran peralatan tersebut. 

d. Peralatan pompa dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam 

pekerjaan harus disiapkan cadangannya. 

e. Bila air dari sumur-sumur pompa tidak cukup untuk menjaga 

taraf muka air pada sumur pengisian, maka kontraktor harus 

memompa air dari tempat lain. Kontraktor harus mendapat izin 

dari Pemberi Tugas tentang sumber air dengan kuantitas tertentu 

dari tempat lain tersebut. 
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2. Monitoring. (PT. Waringin Megah 2018) 

a. Air yang keluar dari sumur pengurasan harus jernih. Apabila 

dalam waktu 4 kali 24 jam sejak sumur pengurasan diaktifkan, 

air yang keluar masih tidak jernih, maka kontraktor diwajibkan 

untuk menutup sumur pengurasan tersebut dan membuat sumur 

pengganti yang baru atas beban kontraktor. 

b. Sumur-sumur pengamatan harus diamati dua kali dalam waktu 

24 jam. Kontraktor harus segera menghentikan dewatering 

apabila muka air tanah di luar proyek berdasarkan hasil 

pengamatan melalui sumur-sumur dilingkungan area luar proyek 

turun drastis dari water level sebelum pelaksanaan dewatering. 

Kontraktor harus membuat catatan harian di tempat (jam 08.00 

dan jam 16.00) 

c. Pada pemompaan air harus disediakan system klep otomatis yang 

terpasang sehingga pada saat kondisi muka air tanah melebihi 

target penurunan (batas toleransi 5 cm) dibawah garis phreatic 

line maka pompa akan berhenti bekerja, dan pompa akan bekerja 

kembali pada saat muka air tanah kembali naik hingga di atas 

garis phreatic line. System tersebut untuk menghindari terjadinya 

over pumping yang dapat berpengaruh terhadap bangunan 

disekitar area proyek 

d. Pencatatan settlement harus dilakukan sebagai berikut : 

1. 1 kali sebelum dewatering dilaksanakan. 

2. Setiap 3 hari sejak dimulainya dewatering sebelum galian   

dilaksanakan. 

3. Sesudah itu, pencatatan dilakukan setiap 7 hari selama 

periode pelaksanaan galian dan dewatering berlangsung. 
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2.4.6. Sub Kontraktor 

  Jika pekerjaan dewatering akan dilakukan oleh subkontraktor 

dewatering, maka subkontraktor dimaksud harus merupakan kontraktor 

spesialis dewatering yang telah mempunyai pengalaman dan peralatan 

yang cukup untuk perkerjaan ini dan mendapat persetujuan dari 

Pemberi Tugas. 

2.4.7. Metode Hausman  

 Metode Hausman 1990 merupakan metode yang berguna untuk 

menentukan jumlah air yang harus dipompa untuk luas galian tiap zona, 

daerah galian akan dianggap sebagai equivalent well dengan radius 

equivalent untuk multiple well sebagai berikut 

   a = √
𝐴

𝜋
 

   dimana A = luas galian  

  a  = Radius Equivalent 

Equivalent radius influence Ro = 3000 (H – he) 𝑘
1

2 

Dimana k = 5 × 10−5 𝑚/𝑑𝑒𝑡 

Jumlah air yang harus dipompa dari area galian: 

Q = 
𝜋 .  𝑘 (𝐻−ℎ𝑒2)

ℓ𝑛 (𝑅𝑜)−ℓ𝑛(𝑎)
  

Dengan demikian didapat berapa jumlah air yang harus dipompa 

dengan satuan ltr/menit 

 

2.5. Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall) 

    Dalam pembangunan basement seringkali dijumpai beberapa 

kendala-kendala yang dapat menghambat bahkan memberhentikan 

suatu pembangunan. Oleh karena itu untuk menghindari kejadian yang 

tidak diinginkan dalam proses pembangunan basement maka dibuat 

dinding penahan tanah yang berupaya untuk menghindari kendala 
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kelongsoran permukaan tanah dalam penggalian tanah akibat 

berubahnya struktur tanah ataupun adanya retakan yang dapat 

membahayakan bangunan disekitar pula. 

Dinding penahan tanah atau retaining wall itu sendiri berfungsi 

sebagai menahan tanah dari tekanan lateral yang memungkinkan dapat 

terjadinya kelongsoran. Dinding penahan tanah merupakan tahapan 

yang tidak bisa dilewatkan pada pembangunan basement karena adanya 

tahapan penggalian tanah dibawah permukaan tanah. 

  Banyak sekali macam-macam dinding penahan tanah yang 

dapat diterapkan di pembangunan basement sesuai dengan perencanaan 

dan kondisi lapangan. Salah satunya ada dinding penahan tanah 

diapgrahm wall, secant pile, sheet pile, beton pracetak. Pada 

pembangunan mayapada hospital Surabaya kali ini menggunakan 

dinding penahan tanah diapgrahm wall dan soldier pile bersama dengan 

bentonite.  

2.6. Alat-Alat Berat 

              Dalam menunjang pembangunan suatu gedung pastinya ada alat 

yang dipakai untuk menjalankan pembangunan tersebut. Untuk 

mempermudah dan mempercepat proses pembangunan alat-alat berat 

merupakan media yang mustahil jika dalam pembangunan gedung 

bertingkat hanya dikerjakan oleh tenaga manusia saja. 

  Berikut merupakan alat-alat berat yang menunjang pembangunan 

basement yaitu: 

1. Backhoe, clamsheel yang termasuk dalam alat penggali (excavator). 

2. Pemindahan alat secara vertikal dibutuhkan crane. 

3. Untuk alat pengangkut dibutuhkan truck dan loader. 
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4. Untuk meratakan tanah dibutuhkan bulldozer. 

5. Untuk pengangkut dan mengaduk beton dibutuhkan concrete mixer 

truck 

2.7.  Produktivitas Alat Berat 

Memperkirakan produktivitas alat, kinerja alat yang buat oleh 

pabrik alat berat, faktor efisiensi alat, material, kondisi lapangan serta 

operator merupakan produktivitas alat berat yang dapat diartikan 

sebagai satuan volume pekerjaan yang dihasilkan oleh satuan waktu 

(Rostiyanti 2008). 

  Dengan memperhitungkan volume siklus waktu dan jumlah 

siklus dalam satu jam didapatkan produktivitas alat berat dan 

dibutuhkannya pula waktu siklus untuk menjalani suatu siklus 

pekerjaan untuk dipakai sebuah mesin.  
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2.8. Analisa Biaya 

     Perlunya analisa biaya untuk memperkirakan berapa besarnya 

anggaran biaya dalam sebuah proyek dalam segi upah maupun bahan dapat 

diperhitungkan melalui rencana anggaran biaya (RAB). Perhitungan 

rencana anggaran biaya (RAB) didapat dari perhitungan setiap unit volume 

yang dikerjakan menggunakan metode pekerjaan tertentu dan melalui 

analisa harga satuan yang sudah didapat dari standart harga suatu daerah 

maupun kurun waktu. Setelah itu didapat perencanaan anggaran biaya 

(RAB) secara keseluruhan dalam suatu proyek konstruksi. 

2.8.1.  Volume Pekerjaan 

   Dilakukan pengukuran lalu diperhitungkannya setiap unit bahan 

dalam volume pekerjaan yang berdasarkan gambar perencanaan yang 

sudah dibuat sebelumnya.  

       Setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan setiap unit bahan 

maka didapat volume keseluruhan yang dibutuhkan dalam sebuah proyek 

pembangunan gedung untuk mengetahui pula berapa banyak biaya dan 

waktu yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan gedung. Oleh karena 

itu perlunya hasil volume pekerjaan setiap unit bahan untuk dapat 

menghitung rencana anggaran biaya (RAB) maupun memperkirakan 

berapa lama waktu untuk proses pembangunan. 

 

2.8.2. Harga Satuan Pekerjaan 

       Berdasarkan perhitungan analisis didapatkan harga satuan 

pekerjaan yang memperhitungkan setiap unit bahan melalui harga pasaran 

setiap produk yang dinamakan daftar harga satuan bahan, adapun upah 

tenaga kerja yang berpatokan terhadap harga suatu daerah pasarannya yang 

dinamakan daftar harga satuan upah. Hal ini menunjang pada perhitungan 
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rencana anggaran biaya keseluruhan dalam sebuah pembangunan proyek 

gedung.  

          Untuk menyusun harga satuan pekerjaan proyek pembangunan 

konstruksi perlunya tinjauan harga dalam suatu kota, karena disetiap kota 

harga pasarannya sangat variasi. Maka dari itu tinjauan tersebut harus 

memacu pada lokasi proyek pembangunan suatu konstruksi dan mengikuti 

harga pasaran kota tersebut. 

2.8.3 Biaya Langsung 

      Biaya tenaga kerja, material, dan peralatan merupakan biaya 

langsung dalam proyek pembangunan konstruksi yang berwujud fisik 

uang tersebut. Hal ini bersifat tetap dan memakan biaya yang terbesar 

kebutuhannya dari total biaya keseluruhan. Maka dari itu perlunya 

menentukan banyaknya tenaga kerja, material apa saja yang akan dipakai 

serta peralatan atau alat-alat berat apa saja yang akan dipakai dalam 

pembangunan suatu proyek konstruksi. 

2.9. Analisa Waktu 

Perlunya analisa waktu untuk mecapai waktu yang diinginkan dan 

tepat waktu penyelesaiannya, dibutuhkan penjadwalan untuk mengatur 

kegiatan apa saja yang akan dikerjakan dalam hari tertentu dan bisa 

mencapai target waktu yang sudah ditetapkan bahkan akan lebih baik lagi 

jika waktu pelaksanaan dapat terselesaikan lebih cepat dari apa yang 

sudah diperkiran sebelumnya dalam pembangunan konstruksi.  

2.9.1. Waktu dan Durasi Kegiatan 

 Produktivitas pekerja dan produktivitas alat berat yang ada pada 

suatu proyek konstruksi merupakan hal yang harus diperhatikan karena 

berhubungan dengan waktu dan durasi kegiatan suatu proyek konstruksi. 
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Tentunya volume pekerjaan yang direncanakan juga menentukan 

terhadap durasi kegiatan. 

2.9.2 Schedule (Penjadwalan) 

 Suatu kegiatan konstruksi diharapkan sesuasi dengan kerangka 

waktu pada penjadwalan yang sudah direncanakan. Hal ini merupakan 

acuan guna untuk mencapai waktu selesai pengerjaan suatu proyek 

konstruksi pada waktu yang sudah ditetapkan pada penjadwalan kegiatan 

konstruksi itu sendiri. (Iraka & Lenggogeni 2013). 

 Setelah perhitungan penjadwalan selesai bisa dilihat data yang 

aktual mengenai durasi pekerjaan setiap kegiatan pekerjaan dan bisa 

dilihat pula yang mana yang bisa dikerjakan secara bersamaan maupun 

pertahap. Metode bar chart merupakan metode yang dapat diterapkan 

pada pekerjaan penjadwalan ini, sesuai dengan urutan pekerjaannya dan 

didapat berapa lama durasi suatu pekerjaan dapat ditempuh untuk 

mencapai waktu selesai pengerjaan suatu proyek konstruksi. 

2.9.3 Bar Chart (Diagram Balok) 

 Jumlah bar chart menentukan panjang dan lamanya suatu 

pekerjaan dapat diselesaikan setelah itu dilanjutkan ke pekerjaan 

berikutnya. Bar chart adalah sekumpulan aktivitas yang ditentukan sesuai 

dengan urutan pekerjaan yang dibuat didalam kolom dan baris horizontal 

pada suatu proyek konstruksi yang berguna untuk mentertibkan tahapan-

tahapan pelaksanaan waktu suatu proyek konstruksi. 

 Bar chart dapat diterapkan malaui aplikasi Microsoft Excel atau 

Microsoft project yang dapat dilihat dan dikontrol waktu pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari kurva s 

yang merupakan bagian dari pekerjaan bar chart. 


