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3.1. Metode Konstruksi Basement 

3 .1.1. nermisi Metode Konstmksi Basement 

Metode Konstruksi Basement adalah suatu metode pelaksanaan ( konstruksi ) 

yang P'tda prinsipnya merupakan acuan bagi pihak pelaksana dalam melaksanakan / 

mengelola suatu proyek· basement sehingga mencapai hasil yang diinginkan seefisien 

mungkin. ( Shahab, 1997). Penempannya antara lain pada: 

a. Sebagai shaft / pembuka untuk peketjaan - peketjaan bawah tanah. 

b. Sehagai ruang penyimpanan hawah tanah. 

c. --Bangunanparkir-bawahtanah. 

d. Terowongan. 

e. Basement pada bangunan tingkat tinggi. 

Secara singkat Metode Konstruksi pembuatan basement dapat dijelaskan 

sebagai suatu metode konstruksi pada pembuatan basement, dirnana pada pelaksanaan 

urutan peketjaannya dimuIai dari pekeIjaan arah ke bawah ( downward) dan pekerjaan 
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arah ke atas ( upward ), setelah pelaksanaan arah ke bawah selesai, pelaksanaan arah ke 

atas barn dimulai. 

Dalam prakteknya, pelaksanaan metode konstruksi ini terdiri dati pekerjaan 

arab ke bawah ( downward) dan pekerjaan arah ke alas ( upward), setelah pelaksanaan 

arab ke bawah selesai, pelaksanaan arah ke atas bam dimulai. 

3.1.2. Pertimbangan Penerapan 

Metode Konstruksi pem~uatan basement sebenamya bukan metode barn dalam 

dunia konstruksi. Metode ini sudah digunakan secara luas di Eropa dRn beberapa negara 

di Asia ( Hongkong, Singapura, Thailand ) selama bertahun-tahun. Pertimbangan 

penerapan metode ini adalah pertimbangan geoteknik, pertimbangan struktur, manajemen 

kontruksi, konilisi dan situasi setempat dan lain-lam : 

a. Pertimbangan geoteknik 

Dari segi. geoteknik, pertimbangan uta..-na dilaksanakannya Metode Konstmksi 

pembuatan basement adalah adanya kondisi laban yang tidak: menguntungkan hal ini 

mengakibatkan timbulnya berbagai pennasalahan dalam pembangunan struktur baw~h 

-- --tanah,dalamhal ini basement. 

Permasalahan yang kerap mengganggu adalah: 

1) Tekanan air tanah ke atas (upliftt pressure) yang tinggi, dapat mengakibatkan 

struktur basement dan bangunan secara ekstrim terangkat. 

2) Tekanan lateral tanah yan~ besar, akibatnya hams dibuat struktur dinding penahan 

tanah yang cukup kuat. 
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3) Adanya lapisan pasir yang dapat mengakibatkan kelongsoran laban saat 

dilaksanakan ekskavasi tanah. 

b.	 Pertimbangan struktUr 

Metode Konstruksi pembuatan basement ini dilaksanakan jika dari tinjauan strul.'1ur 

memang disyaratkan dan memungkinkan untuk diterapkan. Misalnya secara 

struktural dibutuhkan basement dengan slab lantai dan dinding yang tebal, hal inj 

sesuai dengan Metode Konstruksi pembuatan basemeJlt yang pelaksanaannya 

membutuhkan dinding dan slab lantai basement yaEg tebal. 

c.	 Ba1:a3an dan persyaratan khusus 

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan Metode 

Konstruksi pembuatan basement disampingkan pertimbangan di atas, misalnya 

pertimbangafl kemudahan pelaksanaan dan persyaratan setempat. 

3.1.3. Tahap Pelaksanaan Metode KOilst.u.ksi Pembuatan Basement 

Pelaksanaan Metode Konstruksi Pembuatan Basement dibedakan menjadi 

iahapan pelaksanaan amh kebawah ( downward) dan tahapan pelaksanaan arah keatas ( 

upward). 

Tahapan pelaksanaan arah ke bawah dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.	 Pekerjaan dewatering dikeIjakan lebih dahulu untuk menurunkan muka air tanah. 

b.	 Diaphragm wall sebagai dinding penahan tekanan lateral tanah dan pemutus aliran air 

tanan (cut offwall) dikerjakan setelah pekeIjaan dewatering. 

c.	 Setelah pekerjaan diaphragm wall, dilanjutkan dengan pekeIjaan ekskavasi I galian. 

d.	 Pada pelaksanaan pekerjaan ekskavasi pada kedalaman tertentu dipasang angkur. 
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e.	 Pekerjaan fondasi ( bored pile) dikeIjakan setelah pekerjaan galian mencapai 

kedalaman yang diinginkan. 

Tahap pelaksanaan arah ke atas pada Metode Konstruksi pembuatan basement 

adalah : 

a Setelah pekeIjaan pondasi ( boredpile) dilanjutkan dengan pembuatan lantai kerja. 

b.	 Pembuatan pilecap yaitu pekeIjaan yang menyatukan pondasi bored pile 

dilaksanakan setelah pembuatan lantai keIja selesai. 

c. Setelah pekeIjaan pilecap,dilanjutkan dengan pembuatan tie beam. 

d Pembuatan kolom dilaksanakan setelah pembuatan tie beam selesai. 

e.	 Setelah pembuatan tie beam selesai, dilaksanakan pembuatan pelat lantai basement 

terdalam dikeIjakan. 

f.	 Setelah pembuatan vebl lantai basement dilanjutkan dengan pelaksanaan pekeIjaan 

dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi, pelaksanaan pekeIjaannya sama 

dengan metode konvensional yang urutan pekeIjaannya lazim dilaksanakm:: pada 

pekeIjaan struktur, yaitu pekeIjaan kolom, balok dan pelal. 

3.1.4. Keuntungan 

Jika dibandingkan dcngan sistem opcn~t dalum, Metode Konstruksi Basf!mcnt 

ini memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut ( Shahab, 1997 ) : 

a.	 Dapat membuat dinding basement sedekat mungkin ke batas bangunan yang 

bersebelahan. 

b.	 Strutting horisontal ( bracing) yang sifat struktur sementara dapat ditiadakan atau 

dikurangi. Struktur lantai basement yang perrnancn difungsikan juga sebagai 

strutting. 



13
 

c.	 Displacement arah horisontal dati dinding penahan tanah pada umumnya dapat 

banyak dikurangi. 

d.	 Bangunan dan sarana di sekitaniya lebih aman stabilitasnya. 

3.1.5 Pekerjaan Utama 

Pada metode konstruksi up-ward ini terdapat beberapa bagian pekerjaan utama 

sebagai beIikut: 

a. Dewatering 

Pelaksanaan basement yang berlapis - lapis memerlukan proses penggalian 

tanah yang tidal<- jarang harns dilakukan hingga belasan meter di bawah pem1ukaan 

air tanah. Keberadaan air tanah ini jeIas mempengaruhi perencanaan dan tehnik 

pelaksanaan struktur basement tersebut. Ketidaktahuan atau pengabaian akan keadaan 

dan perilaku air tanah ini dapat berpengaruh besar terhadap keIancaran proyek Tidak 

jarang aspek ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek dan babkan proye 

harns di desain ulang. 

PengeJjaan dewatering diperlukan untuk mengeringkan lahan galian dibawah 

muka air tanah dan untuk. mengatasi up lift selama masa konstruksi basement. 

PekeIjaan deMo'atering mutlak diperlukan sampai bangunan selesai atau berat 

konstruksi bangunan dapat mengimbangi gaya up lift. 

Metode pelaksanaan sebagai berikut : 

i.	 Penentuan titik dewiJtering harus berada dalam areal galian. Penentuan titik 

dewatering ditentukan oleh tim surveyor agar letak SunlUf dewatering tidak 

berada pada posisi pondasi ataupile caps. 

_._~~-

.~ 
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ll.	 Dengan sistem pemompaan apabila di dalam pelaksanaan masih ada genangan air
 

tanah mbat porositas tanah, maka di dalam pelaksanaan digunakan sistem
 

dewatering dengan pit pada. beberapa lokasi dengan dibuatkan parit-parit yang
 
I 

I 
berfungsi sebagai subdrain yang mengalirkan air ke parit-parit tertentu. I 

lll. Konstruksi sumur dewatering. 

IV.	 Tempat pompa sumppit atau pompa pennukaan akan dibuat disesuaikan dengan
 

kebutuhan di lapangan.
 

v.	 Perbandingan berat bangunan terhadap gaya up lift airtanah 

b. Dinding Diafragma ( Diaphragm wall ) 

Dinding diafragma sangat diperlukan pada konstruksi basement yang dalam 

dengan muka air tanah yang tinggi. Kombinasi dari dinding diafragma dan Metode 

K~nstruksi Basement memberikan berbagai keuntungan dan pemecahan inovatif 

terhadap dewatering lokal pada lahan sekitamya. 

Dinding diafragma sendiri merupakan salah satu jenis dinding penahan tanah 

dengan atau tanpa beban pengaku yang digunakan pada gaHan. Dinding diafragma 

dapat dianggap sebagai deretan bersambungan dari unit panel dinding rapat sepanjang 

tepi daerah galian. 

Fungsi utama dinding diafragma adalah untuk menahan gerakan tanah pada saat
 

mnah digali dan sebagai cut oflwall ( pcmutus aliran air) sehingga basement dapat
 

dikerjakan dalam kea~a kering. Terkadang dinding juga dirancang untuk:
 

mendukung beban bangunan, tergantung dari kapasitas bantalan (bearing capacity)
 

dari dinding itu sendiri serta struktur tanah diatasnya (Howe, 1993 ).
 

._,
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Sebagai st:rl1Alrtur penahan tanah, terdapat berbagai variasi dinding diafragma, 

yang penerapalmya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Fungsi 

kequa sebagai pemutus aliran ( cut offwall), kedalaman dinding diafragma sangat 

penting karena jika dinding tidak cukup dalam dan aliran air tanah dibawah dinding 

terialu tinggi untuk: diatasi dengan sistem drainase dibawah slab basement terdalam, 

maka slab tersebut hams dirancang untuk: dapat menahan tekanan air kcatas (uplift) 

tersebut. Sdain itu dinding yang kurang dalam dapat menyebabkan settlement pada 

sebtar dinding. Namun untuk menentukan kedalaman, hams diperhitungkaii pula 

. dengan harganya yang mahal yaklli sekitar US$ 300/m2 
( Nolan, 1993 ). Ketebalan 

dan tuIangan dinding diafragma ditentukan oleh tekanan lateral !anah dan ruang 

internal, yakni tinggi antar slab lantai basement. Dinding diafragma mulai dikerjakan 

pada saat tanah belurn digali sarna sekali l Nolan, 1993 ). 

Pada pelaksanaan Metode Konstruksi Basement dengan menggunakan dinding 

penahan tanah berjenis diaphragm wall terdapat beberapa keuntungan, yaitu : 

1.	 Dapat dilakukan pada segala macam jenis tanah dan secara teoritis tanpa
 

pembatasan kedaIaman.
 

11.	 Dapat mempunyai 3 fungsi sekaligus yaitu sebagai penahan tanah, sebagai 

dinding basement, sebagai penyekat yang kedap air dan sebagai elemen pemikul 

beban bangunan. 

111.	 Dapat dilaksanakan praktis tanpa jarak dengan bangunan yang bersebela1Ian. 

IV.	 Dinding penahan tanah galian akan juga merupakan bagian dari struktur 

pennanen. Dengan perkataan lain dinding struktur galian yang bersifat sementara 
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bisa ditiadakan (tennasuk aktivitas pencabutan kembali steel sheet pile menjadi 

hilang). 

v.	 Penempan konstruksi ini menyebabkan suam dan getamll yang ditimbulkan 

selama proses konstruksinya minimal. 

VI.	 Dinding diafragma dapat dibuat sangat dalam. Umumnya dibuat dengan 

kedalaman 45 m - 60 m. 

Vll. Area galian !anah relatif lebih kecil dengan tidak diperluJr.an lagi penyediaan 

ruaeg kerja antara penahan tanah sementara dengan struktur dinding permanen. 

-
Vlll.	 Area kerja y&ng bisa dimantaatkan kontraktor menjadi lebih bcsar. 

lX. Luas basement terpakai menjadi lebih besar. 

x. Keandalan kedap air menjadi relatiflebih tiuggi. 

Xl. Dalam kaitan dengan struktur keamanan yang memerlukan dinding tebal, 

sebagian sudah terpenuhi fungsinya. 

Pada pembuatan dinding diafragma, sebelumnya har....i5 ditinjau dahulu 

keadaan tanah dan yang berhubungan dengannya. Pada tanah tersebut ditinjau 

keseimbangan - keseimbangan gaya yang ada. Tekanan dan stabilitas taoah 

.merupakaahaLy.angsangat~ntiIlg.llIl!!Jlc..<1!perhitungkan.

1)	 Pembuatan Dinding pengarah ( gUide wall ) 

Langkah pertama yang selalu dilakukan dalam pelaksanaan diaphragm wall 

adalah pembuatan guide wall. Dinding pengarah ini merupakan dua balok beton 

bertulang yang dipasang searah dengan posisi dinding diafragma yang di buat. 

Guide wall adalah suatu konstruksi beton bertulang yang bersifat sementara, 

dibangun sejajar dengan permukaan parit. 

--~.-.-L 
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Fungsi dati dinding pengarah adalah : 

1.	 Melindungi sisi atas panel dari kerusakan akibat terhantam alat penggali 

panel. 

2.	 Mencegah atau mengurangi pegerakan horisontal lapisan tanah permukaan 

pada saat penggalian dilakukan. 

Penstabillapisan permukaan dari keruntuhan. 

4.	 Untuk: mengarahkan alat penggali panel. 

5.	 Sebagai saluran penghantar cairan' penstabil ke dalam dan ke luar lubang 

Panel. 

Agar guide wall dapat berfu.llgsi dengan baik, harns memenuhi kriteria di bawah 

ini : 

-.-,-- 
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Gambar 3.1 Penampang dinding pengarah. 

2) Pembuatan Parit 

Dalam pembuatan parit dikenal beberapa metode yaitu ; trenching dengan drill 

dan trenching dengan grab. Dalam perencanaan ini digunakan trenching dengan 

grab, dimana grab adalah sebuah buckei yang pada ujung - ujungnya terdapat gigi 

- gigi, yang digerakkan secara mekanik atau hidrolik. Penggalian parit dengan 

grab hams meneikuti langkah - langkah berikut, pertama adalah menggali pada 

salah satu sisi panel, kemudian dilanjutkan pada sisi satunya, dan terakhir 

. _~Qgg(.1li~n. <!it~n~ah-tengah panel. 

3) Stabilitas Parit 

Masalah kestabilan parit merupalcan faktor yang penting dalam 

pelaksanaan· dinding diafragma. Kestabilan ini barns sedemikian rupa sehingga 

tidak menimbulkan penurunan pada jalan, bangunan, atau sarana-sa.rana yang ada 

disekitar proyek 
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Slurry Bentonite atau lumpur bentonite merupakan bahan yang digunakan 

p3da pembuatan dinding diafragm~ yang sifatnya untuk menjaga dinding galian 

agar tetap stabil, karena adanya tekanan hidrostatik dari slurry. Stabilitas parit 

akan terjadi lebih efisien dan efektif, mengingat hal-hal sebagai berikut: 

1.	 Lumpur Bentonite mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada air ( 1.05 

- 1_10 ). sehingga memberikan tekanan yang lebih besar kepada dinding parit 

dan,karenanya memberi efek pemantapan yang lebih besar. 

11.	 Larutan Slurry Bentonite secaraperlahan merembes ke dulam pori-pori iana~! 

sambil mengendapkan partik~l-partikel koloid di dalamnya, disusul dengan 

terbentuknya suatu lapisan lempung tipis pada pennukaan dinding, lapisan 

lempung permukaan ini sangat kedap air, sehingga tekanan dari slurry dapat 

bekeIja penuh pada pennukaan dinding parit. 

~.!.. 
tJ.fiCN --. rtrzq-_
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Gambar 3.2 Pembentukan tabu lumpur 

a.	 Pengendapan partikel koloid di dalam pori tanah. 

b. Agar - agar (gel) membentuk tahu lumpur 

c. Pembentukan lapisan pennukaan yang kedap air. 

----~ ------.~,--
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Gambar 3.6 Capping Beam 

c.	 Anchor Ground 

Anchor ground atau soil nailing lahir dari pengembangan system kombinasi 

antara shotcrete dan rcckbolting yang dipakai sebag~~ SystCJll penuI1Jang pada galian 

terowongan yang dipakai pada New AU'ilrian Tunelling Atfellwde. 

__ El (An..cnti"luL__,_'i'L~U'"~tUn~_ctinf.----- ----+
n;clt,Gd ,,-~. method .	 " ~ , " 

/ I Anc-h<tr pin 
I t /'

/ I . 
: f , RC1nforced 

, ,- W<K' 
Ucinlo.ccd I ./. C h 

~o"aC'IC I .. ~, 

ShoccrC'lC' 
\	 fCIOflMccrro<;nt 

Gambar 3.7 Perbedaan metode konvensional dengan metode soil nailing 

pada pekeIjaan galian terowongan di Austria. 
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Pada prinsipnya ml"'tooe ini clapat dikatakan sebagai struktur reinforced earth, 

dimana perbedaan utama keduanya ha.1Jya pada masalah pemakaian soil nailing 

digunakan pada pekeIjaan penggalian dan pekeIjaan penanggulan. 

Pada dasamya aplikasi metode soil nailing ini adalah perkuatan lereng dan 

struktur perkuatan dinding galian. 

::,I(cav;olion br "<:r"~ 
~, I 

.. ~~ I 
-~;_./_-

~" ...'.":: .:J~=:= -	 . . -r---
-----,---,;,-,:..~ --=: 
--'..~'" 

Gambar 3.8 Soil nailing 

a). sebagai struktur dinding penahan tanah b). sebagai perkuatan lereng.. 

Perbedaan diantara keduanya adalah : 

1.	 Pada soil nailing sebagai perkuatan lereng penempatan inklusinya mcndckati 

tegak lurns terhadap bidang kelongsoran, fungsi yang beke>ja dominan adalah 

tegangan geser dan kekakuan dari inklusi tersebut. 

2.	 Pada ~oil nailing seb~gai struJ...'1ur perkuatan dinding galian penempatan 

inklusinya cenderung ke arah horizontal sedangkan fungsi yang bekeIja 

dominan adalah kuat tariknya. 
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Metode free earth support menganggap bahwa dinding adalah kaku dan dapat 

berotasi pada pennukaan batang grlJund anchor. dan keruntuhan yang terjadi akibat 

rotasi ada disekitar batang ground anchor. 

Perencanaan hitungan ground anchor, rnenggunakan diagram tekanan tanah 

lateral dari Tschebotarioff( 1973 ). yaitu : 

.... I). tIT
I~---~ -- ~... 

I
,.

I 
, , 

, T" ____ ..... .; 

f 
i 

i 
H ! O.Z~"ttt , r-,1 J-i 

~I 
I 

Il:. 
;L·:-:----··-I .--" 

.~ ~. • (1.1 H1 
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Gambar 3.9 Diagram tekanan tanah lateral 

dari TschebotariofJ(1973) 

Daya duk:ung dari ground anchor dihitung dari persamaan : 

T = As. T = 1I .D.La. T (3.1) 

Maka panjang lekatan ground anchor adalah :
 

T

.,.. D'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... £0=--~.. .T ("1-'.2) 
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Panjang total grOlmd anchor: 

L = Fs.aa.v.h _ '"	 , (3.3) 

\,-'-	 / 

d.	 Penggalian 

Sebelum penggalian I ekskavasi, terlebih dahulu dilakukan pemasangan sumur

sumur dewatering untuk memperkecil tekanan air tanah. Sumur-sumur dewateriiig 

tersebut terpenuhi dengan kerikil dan pemompaan dimulal segera sete1ah pengerjaan 

dinding diafragma. 

Penggalian dimulai setelah dewatering dioperasikan. Material digali sampai 

batas slab lantai basement. Selama proses penggalian ini alat-alat berat menggunakan 

strutting lantai basement sebagai lantai operasional Metode kerja galian lantai dasar 

sampai dengan basemenJ 2, yaitu : 

1.	 Menentukan peralatan yang diperlukan untuk pekeIjaan galian, struktur, 

penga!!gkutan dan pembuangan hasil galian. 

11.	 Menentukan jalur distribusi alat dan barang I material. 

Ill.	 Membuat j?dwal pekerjaan per subsektor area dari lantai dasar sampai dengan 

oasemenr2-:----------------------------- -------- -- ----  r
 
IV.	 Menentukan area untuk ramp kerja sementara. 

v. - Menentukan tahapan area pcnggalian, level bawah galian pada tiap lantai basement, 

kemiringan galian, waktu penggalian dan pengangkutan tanah hasil galian. 

Pada Metode Konstruksi pembuatan basement lantai basement paling bawah 

adalah lantai pertama yang dikerjakan lengkap ( tidak ada bagian yang ditinggal ). 

--.-. 
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Setelah lantai selesai, konstruksi pekerjaan berikutnya berjalan ke atas seperti 

penyelesaian kolom, dinding dan upper structure, sesuai rencana bangunan. 

e.	 Bored pile 

Pondasi tiang digolongkan berdasarkan material, cara pelaksanaan dan lain 

sebagainya. berdasarkan material bahan tiang, tiang dibedakan menjadi empat yaitu tiang 

kayll, tiang baja, tiang beton dan tiang komposit Tiang beton dalam pembuatannya 

dibedakan menjadi tiang beton pracetak (precast concrete pile ) dan tiang beton cor di 

tempat ( cast in place ). 
i 
I'

Pembuatan tiang dengan caTa dicor di tempat ( cast in place) yang sering 

disebut juga dengan boredpile atau tang bOT adalah suatu cara tiang di cetak pada lubang 

dalam tanah, berbentuk seperti tiang, kemudian ke dalam lubang tesebut dituangkan 

adukan beton. Pondasi tiang boT dibuat dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu 

kemudian mengisinya dengan beton. 

Tiang boT dapat diklasifikasikan berdnsai"kan desainnya dalain meneruskan 

beban ke lapisan bawahnya Macam tiang bOT berdasarkan hal tersebut adalah : 

1.	 Tiang bOT lurns 

_________Tiang tersebut menerus melalui tanah j~kk_dengan_ujungny:a_terleta~pada-ta",cun£IJahl.L- _ 

baik ataupun cadas ( rock ). Tahanan terhadap beban yang bekerja teTdiri dari 

tahanan ujung serta gesekan autara permukaan kulil liang dengdD tanah. 

2.	 Tiang bol dengan pembesaran ujung ( underreamedpile) 

Tiang tersebut teTdiri dari badan tiang ( shaft ) dengan ujung yang membesar. 

Ujung tiang yang membesar tersebut terletak pada tanah dengan kapasitas dukung 
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yang baik. Ujung tiang dapat berupa kubah ('dome ) ataupun bersudut ( angle ). 

Besar sudut tiangnya antara 30° - 45° dengan arah vertikaL 

3.	 Tiang bor lurus dengan ujung menembus lapisan cadas ( rock ). 

Tiang tersebut perhitungan kapasitasnya dengan anggapan seluruh beban 

didukung oleh gesekan kulit dan tahanan ujungnya 
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Gambar 3.10 Macam tiang bor 

berdasarkan desain bentuk dalam transfer beban 

Penggunaan liang bor mempunyai beberapa keuntungan dan kekurangan, yang 

antara lairL 

Keuntungannya : 

1.	 Tiang bor dapat dipakai secara individu atau tunggal tanpa menggunakan pilecap 

2.	 Pada pembuatannya tidak merusakkan struktur didekatnya, karena tidak sepeti 

tiang pancang yang pada saat dipancangkan menggunakan hammer sehingga 

menimbulkan getaran tanah. 

3.	 Tiang yang dipancangkan pada tanah lempung dapat menimbulkan pengangkatan 

tanah ( ground heaving ) serta dapat mengakibatkan pergerakan ke samping 
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(lateral) dati tiang sekitamya yang telah dipancang sebelumnya. Kondisi tersebut
 

tidak: terjadi pada pembuatan tiang bor.
 

4.	 Kondisi tanah sebenamya dapat diketahui saat pengeboran, dibandingkan dengan 

prediksi sebelumnya. 

5.	 Jika didapati kondisi diluar perencanaan awal, perubahan diameter dan panjang 

tiang dapat segera disesuaikan. 

6.	 Pada pelaksanaan pembuatan tiang bor, tidak. ada polusi suam dati hammer seperti 

pada tiang pancang. 

7.	 Permukaan tanah pada- dasar lubang sebagai ujung dari tiang bor dapat dilihat 

secara visual. 

Kekurangannya yaitu : 

1.	 Kualitas pencoran memerlukan pengawasan yang ketal. 

2.	 Pekerjaan pembuatan tiang bor ditunda apabila cuaca buruk. 

3.	 Pengangkatan tanah pada pembua2.rl lubang bomya dapat mengakibatkan 

longsomya tanah yang bisa membahayakan stuktur didekamya. 

4.	 Tahanan ujung tiang bor relatif lebih kecil di banding dengan tiang pancang. 

Untuk_pondasi_tiang_ooL_sebagaLpenahan-tanah-kemampuan--daya-dukungnya I 
I 

dapat dimasukkanldigolongkan ke dalam adhesive pile 
I 

Daya dukung dati tiang bor tersebut dapat dihitung dengan romus :
 

Qtiang = O.L.H , , , , (3.4)
 
n 
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f	 Pile cap I pencoran mass concrete 

Pekerjaan ini berfungsi untuk menyatukan tiang pondasi bored pile dan meratakan 

beban dari kolom untuk dilimpahkan pada tiang pondasi. 

g.	 Strutting Lantai Basement 

Fungsi dari pelat lantai beton pada Metode Konstruksi Basement tidak hanya 

sebagai lantai untuk menahan beban vertika!, tetapi juga berfungsi sebagai pengaku 

yang menahan deformasi lateral dinding diafragma. Dpngan demikian pelaksanaan 

pencorail lantai ini harns diatur sedemikian rupa urutannya agar bisa berfungsi secara 

optimal sebagai komponen struktur. 

Untuk kemudahan pelaksanaan pelat biasanya dibentuk tanpa balok. Hal ini 

mengingat bekisting pebt langsung dikerjakan diatas tanah, sehingga lebih mudah 

. jika tinggi pelat dan baiok <iibuat sarna. 

Inti dari pekerjaan ini adalah menentukan peillantai kerja, dudukan lantai kerja 

dan pembagian daerah pemhesian, bekisting dan pencoran. 

3.2. Metode Konstrnksi Upward 

--+-	 -"'M~eto_d.~LkonsJruksLamhke_atas.-lU]lwartil adalah motode pe!aksanaan yang kerap ! 

dilaksanakan pada suatu proyek. Secara singkat metode konstruksi arah keatas dapat 

diterangkan bahwa proses pembangunan dilaksanakan sesuai uru+..an dari bawah keatas. 

Dntuk pembuatan suatu struktur bawah tanah, khususnya basement, secara garis besar 

urutan aktivitas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1.	 Pekerjaan dewatering yang berfungsi untuk menurunkan muka air taoah. 

i 
I 

_____l 
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2.	 Pekerjaan dinding tanah, yang berfungsi menahan tekanan lateral tanah dan sebagai 

pemutus aliran taoab. Dalam prakteknya dinding penaha~ tanah dapat berupa turnp 

boredpile, diaphragm wall dan lain-lain. 

3.	 Proses ekskavasi tana~ proses ekskavasi tanah dilaksanakan sampai level basement 

terdalam. 

4.	 Pekerjaan pondasi, yang dapat berupa tiang panca.ng atau tiang bor. 

5.	 Pekerjaan pilecap yang menyatukan selu...'Uh pondasi. 

6.	 Pekerjaan struklur basement, yang dimulai dengan pembuatan kolom, balok pelat 

lantai basement dan dinding basement. 

7.	 Pekerjaan struktur atas 

3.3. Basement 

Basement secarasederhana dapat didefinisikan sebagai ruangan pada gedumg 

bertingkat yang terletak di bawah pennu~ la.uah. Ditinjau dari segi struktur, konstruksi 

basement mempunyai fungsi utama antam lain memperdalarn kedalarnan dasar pondasi 

yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan besarnya daya dukung ultimite t:aDat; dasar 

-"--__pondasL(_S_oe~Qlel{lno,-t22:L).-S-elajD-ituJ,asement~juga_berfungsiuntuk :nem!h-'Tbesar 

stabilitas konstruksi gedung terhadap gaya geser atau gaya guling yang mungkin teIjadi. 

Karena dalam pembuatan basement akan dilakukan penggalian, jika berat tanah ya.ng di 

gali sarna dengan bemt bangunan diatasnya, maka secara teoritis tidak teIjadi penurunan 

bangunan. Sedangkan. fungsi sekunder yang terlihat dilapangan sebenarnya tidak lebih 

dari pemanfaatan basement, misalnya sebagai ruang mesin, tempat parkir, gudang dan 

utilitas lainnya. 
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Pembuatan basement sangat kompleks karena terkait langsung dengan tanah yang 

karakteristiknya tidak bisa diduga. Sering suatu proyek bangunan terhambat karena 

aktivitas pembuatan basement yang bennasalah. Pennasalahan yang sering timbul adalah 

retak: pada dinding basement akibat tekanan air tanah serta basement yang terangkat 

akibat tekanan air 13nah keatas ( upliftpressure) 

Mengingat fungsi basement yang s?ngat penting dan pelaksanaan pembuatannya 

yang spesifik, diperlukan suatu metode pelaksanaan pembuatan basement yang selain 

dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, juga dapat illempercepat waktu 

pelaksanaannya proyek secara keseluruhan. Dalam tugas akhir ini akan dicoba 

dipaparkan cara pembuatan basement pada suatu proyek yang mempunyai lokasi yang 

sempit. 

3.4. Manajernen Konstruksi 

Manajemen selalu dikaitkan dengan usaha bersama dati sekelompok orang u..~tuk 

meneapai suatu tujuan tertentu yang berupa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua 

orang I masyarakat dcngan eara I tehnik terarah yang didukung oleh perlengkapan 

~----pefalatan-serta-dilaksana.kan-dengan_urutaILkegiatantertentu dengan maksud ~ dengan ! 

usaha yang minimal diperoleh hasil yang maksimal ( Djojowirono, 1991 ). Pengertian 

konstruksi dapat dideskripsikan sebagai usaha kreatif untuk mengelola 4 faktor M, yakni 

Materials, Manpower, Machi,zes dan Money untuk diwuj udkan menjadi suatu fasilitas 

konstruksi ( Halpin & Woodhead, 1980 ). 

Dari kedua pengertian tersebut manajemen konstruksi dapat diartikan bagaimana 

suatu sasaran ( pembangunan ) dikelola dengan melibatkan berbagai faktor, agar 
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diperoleh basil sesuai dengan tujuan. Lingkup dan kompleksitas manajemen suatu proses 

konstruksi sangat tergantung dari kompleksitas konstruksi, teknologi yang digunakan, 

organi~i konstruksi yang mendukung dan keadaan lingkungan sekitar serta hul?ungan 

antar pihak yang terlibat. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan suatu teknologi ( metode ) 

dalam sebuah proses konstruksi sangat mempengaruhi hasil akhirnya, yang secara rryata 

dapat dilihat dati parameter dasar dalam dunia konstruksi, yakni cost, quality dan time 

(biaya, mum, waktu) 

Dalam kaitannya dengan v..!gas akhir ini, metoda konstruksi pembuatan basement 

adalah salah satu metode pelaksanaan altematif yang pelaksanaanya diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proyek Pe1aksanaan metode konstruksi 

pembuatan basement ini diharapkan dapat menguntungkan ditinjau dari sudut manajemen 

konstruksi khususnya eara pengerjaan dan pelaksanaan proyek 

I-----~-----~~---


