
BAB III

METODE PELAKSANAAN "SEMI TOP DOWN"

3.1 Pelaksanaan Pondasi Tiang Franki

Pondasi ini menggunakan diameter tiang 50 cm dengan kedalaman ± 17 m,

sedangkan mutu bahan yang digunakan untuk beton K-225 serta slump < 2,5 cm.

Penulangan terdiri dari 6 buah baja tulangan pokok berdiameter 22 mm (BJTD

40), seluruh tulangan pokok tersebut dililit dengan tulangan spiral berdiameter 8

mm (BJTP 24) dengan jarak 20 cm.

Pelaksanaan pondasi tiang Franki di mulai dengan menentukan titik yang

akan dipancang kemudian pada titik tersebut diletakkan pipa baja dengan kedua

ujung terbuka. Pada ujung bawah pipa di isi dengan batu koral/split dengan

mempergunakan skip sampai setinggi 1 hingga 2 meter, selanjutnya split yang

ada di dalam pipa tersebut di tumbuk dengan internal drop hammer seberat 3,2

ton agar melekat dengan pipa. Pemancangan dilakukan dengan menumbuk

sumbat koral yang telah melekat dengan pipa hingga kedalaman yang telah

ditentukan, setelah mencapai kedalaman yang rencanakan pipa diisi denganbeton

sebanyak 0,28 m , sambil terus ditumbuk pipa ditahan sehingga akan membentuk

pembesaran ujung bawah ("enlarged base"). Tahap berikutnya memasukkan

tulangan yang telah dirakit kedalam lubang tiang yang telah terbentuk, langkah

terakhir adalah menuangkan adukan betonsambil perlahan-lahan pipa ditarik.
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3.2 Pelaksanaan "Bentonite Pile"

"Bentonite Pile" adalah lumpur buatan yang terdiri dari bahan bentonite 50

kg, semen 250 kg dan air 1000 liter, digunakan untuk menahan rembesan air

tanah dari samping galian basemen. "Bentonite Pile" yang dipasang mempunyai

diameter 50 cm.

Pelaksanaan pekerjaan ini diawali dengan menentukan lokasi titik yang akan

dibor kemudian dilakukan "pre-boring" pada tititk tersebut sampai kedalaman

tertentu, apabila tanah mulai longsor maka "pre-boring" dihentikan. Untuk

mencegah tanah longsor maka dipasang casing yang berbentuk pipa. Selanjutnya

pengeboran dilanjutkan sampai kedalaman yang telah direncanakan. Apabila

pengeboran telah selesai maka pada dasar tanah yang dibor tersebut dibersihkan

dengan "bucket cleaning". Tahap berikutnya memasukkan adukan "bentonite" ke

dalam lubang yang telah terbentuk dengan menggunakan "tremie". Tahap terakhir

tremi dan casingdicabut apabila pengisian "bentonite" telah selesai dilaksanakan.

33 Pelaksanaan "Bore Pile"

Pelaksanaan pekerjaan "bore pile" pada tahap awal adalah menentukan letak

titik yang akan dibor dengan menggunakan teodholite, setelah didapatkan letak titik

tersebut, maka pada as "bore pile" diberi tanda dengan menancapkan patok kayu.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran tepat diatas patok kayu tersebut

dengan "boring machine". Pengeboran diawali dengan mengebor tanah sedalam 2

meter kemudian pada lubang tersebut dipasang casing sesuai dengan diameter "bore

pile", casing ini diangkat dengan bantuan "service crane", kemudian pemasukan
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casing, dilanjutkan dengan menumbuk bagian atas casing memakai elektric hammer

sampai seluruh bagian casing ini masuk kedalam tanah. Pengeboran dilanjutkan

sampai kedalaman yang telah ditentukan.

Apabila pengeboran telah selesai, maka dilakukan pemasangan tulangan "bore

pile" yang telah dirakit. Rangkaian tulangan ini diangkat dan dimasukkan kedalam

casing memakai "service crane".

Tahap pekerjaan berikutnya adalah memasukkan tremie sampai ke dasar "bore

pile" menggunakan "service crane". Setelah tremie masuk maka dilakukan

pengecoran. Adukan beton dituang dari truck mixer ke "concrete pump truck" dan

dipompakan menuju "bore pile" yang akan dicor tepat diatas "tremie". Didalam

pekerjaan pengecoran ini "tremie" selalu digerakkan naik turun maksudnya supaya

adukan beton yang lewat didalamnya dapat keluar dan adukan beton yang sudah

berada didalam casing menjadi merata. Pengecoran dihentikan apabila adukan beton

sudah sampai pada bagian atas ataupermukaan casing.

Tahap terakhir adalah mengangkat casing dengan bantuan "service crane" dan

bagianatas casingdigetarkan dengan"electrichammer".

3.4 Pelaksanaan Kolom Sementara

Kolom sementara ("King Post") merupakan perpanjangan dari pondasi tiang

Franki yang berguna untuk mendukung balok pada struktur "Semi Top Down".

Untuk membuat kolom sementara ini dilakukan penggalian terlebih dahulu

pada posisi tiang Franki yang telah di tentukan sedalam ± 2 m. Kemudian pada

ujung atas tiang Franki betonnya dipotong sekitar 80 cm dan tulangan pokoknya



25

disambung pada tulangan pokok kolom sementara. Setelah tulangan pokok dan

sengkang selesai di kerjakan maka dilanjutkan dengan pemasangan bekesting

kolom untuk selanjutnya dilakukan pengecoran.

3.5 Pelaksanaan "Caping Beam", Balok dan Pelat

"Caping Beam" merupakan balok penutup pada "bore pile" yang

berhubungan dengan balok dan pelat lantai.

Pelaksanaannya dimulai dengan pemasangan "schaffolding" untuk balok

dilanjutkan dengan bekesting bagian bawah balok kemudian tulangan balok dan

"capingbeam" di rakit dan segera setelah itu bekesting di sisi-sisi samping balok

dan "caping beam" dipasang. Tahap berikutnya adalah memasang "schaffolding"

dan bekesting untuk pelat dan merakit tulangan pelat.

Pengecoran dilakukan pada ketiga struktur tersebut, pada beberapa tempat

dibagian pelat dibuat lubang (tidak dicor terlebih dahulu) dengan ukuran 50 x 50

cm hal ini dilakukan untuk tempat lewatnya pipa pengecoran pada struktur

dibawahnya.

3.6 "Dewatering"

"Dewatering" dalam hal ini adalah pekerjaan memompa air dari galian

basemen supaya pada waktu dilakukan pekerjaan penggalian pada basemen, air

tanah tidak menggenangi lokasi pekerjaan.

Data penurunan air tanah dari hasil pengamatan "Pumping Test" dapat di

lihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Penurunan air hasil "Pumping Test'

1 2.7i. K. b. (H - h)

G In (R/r)

dengan : k = koefisien permeabilitas.

b = tebal lapisan pembawa air (aquifer).

H = tebal lapisan yang mengandung air sebelum dipompa.

h = tebal lapisan yang mengandung air setelah dipompa.

S = (H-h) = penurunan muka air ("drawdown").

r = radius pengaruh pada jarak r.

R = radius pengaruh dengan penurunan muka air sama dengan nol

("Zero Drawdown").



G - faktor koreksi untuk penetrasi sebagian.

Elevasi lapisan kedap air = 0,5+5,05+4,45+14 = 24 m

r2 = 10 m ; h2 = 24-2,76 = 21,24 m

r3 = 20 m ; h3 = 24-2,35 = 21,65 m

H = 24-0,5 = 23,5 m •
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Sehingga didapat nilai R = 467,03 meter

Langkah berikutnya adalah menentukan koefisien permeabilitas
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G = — 1 + 7,1-——.cos
b[ V2.b, ' 2.b^

denganQ = 150 lt/menit = 0,0025 m3/det

bi = tebal sumur yang masuk ke dalam lapisan aquifer = 3m

b = tebal lapisan aquifer= 14 m

rw = radius pengaruhsumurdiambil 5 inchi = 0,127 m

°-s
f n /0,127 7c3\

1 + 7J cos
V32.3 2.14J

G =0,4325

r2=10m * H-h = 23,5 -21,24 = 2,26 m

0,0025.0,4325. In^^
k_ 10

2.*. 14.2,26

k = 2,09.10-5m/det

Kontrol S ("Drawdown") hasil perhitungan dengan hasil "Pumping Test'

G.ln-.Q

467,03
0,4325. In — .0,0025

c = I
2.;r.2,09.10-5.14

s=0>588Uni^
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Tabel 3.1 Perbandingan hasil perhitungan "Drawdown" (S)

(meter)

5

10

20

35

Hasil Perhitungan (S)
(meter)

3,168
2,70

2,353

2,023

Hasil "Pumping Test"
(meter)

3,09
2,76
2,35
1,83
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Rencana "Dewatering"

Elevasi muka air tanah = -0,5 m

Air tanah akan diturunkan menjadi =-10m

Ketinggian air yang akan di pompa = 10 - 0,5 = 9,5 m

Volume air keseluruhan yangakan di pompa= 9,5 x 82 x21 = 16359m3

Digunakan 5 buah pompa, masing-masing mempunya debitQ = 200 lt/menit

Maka waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan air tanah sampai elevasi -10

meter adalah:

16359
T = -

5x200.10~Jx60x24

T= 11,36 hari

« 12 hari



3.7 Tahap Pelaksanaan Metode "Semi Top Down"

Tahap 1

1. Dibuat tiang Franki dengan diameter 500 mm dengan kedalaman

17 dari muka tanah

2. Dibuat "Bore Pile" dengan diameter 1000 mm dengan kedalaman

20 meter dari muka tanah.

1,5 m

V

Tiang Franki t> 500

17m

o o
2m 5,3 m

1,5

Dinding Tctangga

Bore Pile t 1000

20 m

Lapisan Pasir dengan lecpadatan

scdang hingga padat.

Gambar 3.2 Kondisi awal pelaksanaan Metoda "Semi Top Down"
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Tahap 2

1. Dibuat sambungan perpanjangan pada ujung tiangFranki sebagai

kolom sementara.

Tiang Franki i 500

17m

2m 5,3 m

1,5
i 1

Dinding Tetangga

Bore Pile 0 1000

20 m

Lapisan Pasir dengan kepadatan

scdang hingga padat.

Gambar 3.3. Pelaksanaan Metoda "Semi TopDown" tahap 2



Tahap 3

1. Dibuat "Caping Beam" diatas "bore pile" yang akan dicor bersama

lantai 1.

2. Pelat dan balok lantai 1docor, dalam hal ini tiang Franki berfungsi

kolom-kolom penunjang sementara.
1,5

Lantai 1

I I
ika Tanah

Kolom Sementara

Tiang Franki i 500

17m

2m 5,3 m

Caping beam j | Dinding Tetangga

Bore Pile «> 1000

20 m

Lapisan Pasir dengan kepadatan

scdang hingga padat.

Gambar 3.4. Pelaksanaan Metoda "Semi Top Down" tahap 3
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Tahap 4

1. Tanahdibawah lantai dasar digali untuk pengecoran lantai

basemen "sloff', "pile cap" serta dinding basemen.

Lantai 1

TT Kolom Sementara

Tiang Franki $ 500

17 m

2m 5,3 m

1,5
i 1

Caping beam Dinding Tetangga

Bore Hie 0 1000

20 m

Lapisan Pasir dengan kepadatan

sedang hingga padat.

Gambar 3.5. Pelaksanaan Metoda "Semi TopDown" tahap 4
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Tahap 5

1. "Pile Cap", "sloof, lantai basemen 2 serta dinding basemen dicor

serta pada bagian lantai basemen 1di buat "overlaping" tulangan

pelat dan balok.

Lantai 1

2m 5,3 m

Dinding Tetangga

Bore Pile 11000

201

Lapisan Pasir dengan kepadatan

scdang hingga padat.

Gambar 3.6. Pelaksanaan Metoda "Semi Top Down" tahap 5



Tahap 6

1.Setelah dindingbasemen selesai seluruhnya maka kolom sementara

dapat dipotong.

2. Lubang padabasemen 2 dapatdicordengan memberikan tambah-

an tulangan dan "water stop".

Lantai 1

17m

2m

-^ Overlapingtulangan

Pelat & Balok

5,3 m

1,5

Caping beam

ESS

->l

Dinding Tetangga

BorePile^ 1000

20 m

Lapisan Pasirdengankepadatan

sedang hingga padat.

Gambar 3.7. Pelaksanaan Metoda "Semi Top Down" tahap 6
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Tahap 7

1. Balok dan lantai basemen 1dapat di kerjakan.

17m

1,5

Lantai 1 Caping beam Dinding Tetangga

Lantai Basemen 1 J; 5*Dowel

-9> DindingBasemen

Lantai Basemen 1

Tl
Bore Pile 6 1000

Y
sloof sloof 20 m

Tiang Franki t 500

2m 5,3 m LapisanPasirdengankepadatan

scdang hingga padat.

Gambar 3.8 Pelaksanaan Metoda "Semi Top Down" tahap 7
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