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TIN.JAUAN PUSTAKA
 

Untuk menghindari duplikasi dalam pengeJjaan Tugas akhir ini, dipaparkan hasil 

penelitian dari tugas ak:hir yang pemah dilakukan dan literatur yang menunj ang 

penyusunan yang dijadikan sebagai acuan seperti yang dijelaskan berikut ini : 

2.1.	 Basil Penelitian yang Pernah Dilakukan 

Sebagai bahan perbandingan dan bahan referensi untuk penelitian ini, maka akan 

dipaparkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan guna menghindari duplikasi. Hasil 

J'P,nelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Nurmanjaya Dahri K ( 1999 ) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmanjaya Dahri K ( 1999 ) mengenai. 

perbandingan dua metode pelaksanaan konstmksi untuk suatu kasus yang sarna yakni 

metode konstruksi upward dan metode konstruksi top-down. Dengan mengambil kasus 

metode konstruksi pembangunan basement pada tiga proyek yang berbeda. Dalam 

merencana dan menganalisis dibantu dengan suatu program aplikasi yaitu Microsoft 

project 4.0, dengan program ini pengelolaan proyek dibantu antara lain dalam 
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memperhitungkan jadwal waktu proyek secara terperinci. Dari basil penelitian tersebut 

diperoleh bahwa penerapan metode konstruksi Top-down memberikan percepatan sebesar 

856%,-20,81% dan 23,73% untukjumlah lantai basement 2,3, dan 5. Berdasarkan basil 

ini dapat disimpu1kan bahv.ra m.a.ki..."'1 banyak jumlah lantai basement, penerapan metode 

konstruksi Top-down makin menguntungkan ditinjau dari waktu pelaksanaan. Biaya 

diasumsikan berbanding lurns dengan waktu pelaksanaan, makin cepat waktu 

pelaksanaan maka biaya diasumsikan makin rendah. 

2. Sri Susanti dan Teresna Asit ( 1997 ) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Susanti dan Teresna Asih ( 1997) mengenai 

Sistem Penahan Tanah untuk Bangunan Gedung Dengan Menggunakan Dinding 

Diafragma. ( Proyek Pembangunan Menara Merdeka di n. Thamrin, Jakarta ). Dati 

penelitian tersebut didapatkan eara yang tepat untuk mengatasi adanya tekanan tanah dan 

tekanan air dalam pembangunan basement adalah dengan menggunakan sistem dinding 

diafragma. Sebagai dinding penahan tanah, dinding diafragma digunakan datam berhagai 

situasi, Uiantaranya yaitu basement yang dalam, shaft pembuka untuk pekerjaan

pekerjaan bawah tanah. Sebagai penyekat kedap air, dinding diafragma dig-unakan untuk 

mengontrolaliran ltiT tallah misalnya di bawah bendungan, di sekeliling reservoir, dan 

penggalian yang dalam dibawah permukaan air taoab. 

Pelaksanaannya dimulai dengan penggalian lubang berbentuk persegi panjang 

yang disebut parit sampai kedalaman tertentu dan pada saat penggaJian dialirkan suatu 

cairan penstabil untuk menahan keruntuhan isi parit. 
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3. Ery Saptina Yuliati dan Dyan Septita ( 1996 ) 

Penelitian ya..llg pemah dilakukan oleh Ery Septina Yuliati dan Dyan Septita ( 

1996 ) mcngenai Mekanisme Transfer Beban Pada Soil Nailing sebagai struktur 

Perkuatan Dinding Basement Bangunan Bertingkat Banyak ( Proyek Menara DEA, 

Jakarta ). Dari penelitian tersebut dapat diketahui pelaksanaan perkuatan dinding galian 

dengan metode soil nailing. Pemilihaan metode soil nailing sebagai dinding perkuatan 

galian basement proyek ini lebih kepada pcrtimbangan kemudahan pekerjaan serta 

-
efisiensi waktu pelaksanaan. 

2.2. Bebet'apa Literatur yang Menunjang Penelitian 

Literatur yang digunakan merupakan dasar dari peneIitiau yang dilakukan dan 

berkaitan dengan manajernen konstruksi. Literatur yang menunjang penelitian 

diantaranya adalah sebagai berikut ini : 

1. Hamid Shahab ( 1996 ) 

Metode pelaksanaan atau metode konstruksi adalah suatu. metode atau aturan yang 

digunakan sebagai acuan pihak pelaksana dalam melaksanakan I mengelola suatu proyek 

sehingga mencapai hasil yang diinginkan seefisien mungkin. Metode pelaksanaan 

umumnya ditentukan oleh pihak perencana dan merupakan suatu rangkaian studi, desain 

dan supervisi. Metode konstruksi ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

terkait seperti teknologi dan peralatan yang digunakan serm limitasi-limitasi yang 

membatasi gerak I !aju proyek, seperti arus lalu lintas, kondisi lingkungan sekitar, kondisi 

tanah, jarak bangunan terdekat dan kemampuan ter..aga keJja ·serta pelaksana 
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Metode konstruksi hams direncanakan dengan baik sebelum proyek dimulai agar 

tidak menimbulkan berbagai permasalahan pada waktu pelaksanaan. Kasus-kasus 

pembongkaran, penambahan tulangan, redesain dan kasus-kasus lapangan yang lain pada 

dasamya adalah akibat dari tidak rnatangnya pereneanaan metode keIja, sehingga 

mengakibatkan proyek menjadi terganggu bahkan tertunda, yang menyebabkan berbagai 

inefisiensi baik waktu maupun biaya. 

2. Wiratman Wangsadinata ( 1990) 

Dinding diafragma merupakan suatu struktur bawah taoah yang dapat digunakan 

untuk pembuatan ruang bawah tanab, jalan bawah tanah, dan lain-iain. Apabila 

digunakan ruang bawah tanah pada gedung maka dinding diafragma ini dapat berfungsi 

sebagai dinding penahan taoah sekaligus sebagai dinding basement. 

Diuding dit!fragma didefinisikan sebagai selaput beton bertu1~lig yang relatif tipis 

yang dicor ke dalam suatu. parit, dengan sisi-sisi parit tersebut sebelum dieor di dukung 

cleh tekanan hidrostatik dari air yang dieampur dengan bentonite, yang merupa.lcan snah! 

membran buatan dengan suatu ketebalan dan kedalaman tertentu dan dibuat terns 

menerus di dalam tanab, dengan pelaksanaan pembuataooya dilakukan dari permukaan 

tanah asli dan sebelum penggalian ruang bawah tanah dimulai. 


