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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian Tugas Akhir 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan waktu yang cukup lama, yaitu 

dari bulan Februari tanggal 9 sampai dengan bulan April tanggal 30 tahun 2016. 

Dalam waktu tersebut melakuakan penelitian di PT. Pertamina Geothermal 

Energy tempat yang merupakan titik vital Negara Republik Indonesia yang berada 

di Jl. Kamojang Desa. Laksana Kec. Ibun Kab. Bandung. 

 

3.2 Jalur Pipa Uap PLTU  (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) 

Jalur pipa uap untuk PLTU sangat diutamakan kondisi keamanannya baik 

untuk lingkungan maupun dalam pemasangan pipa-pipa yang akan di tempatkan. 

Jalur pupa uap adalah tempat atau jalur khusus bagi pipa yang akan mengalirkan 

uap ke unit-unit yang akan menggerakan turbin. Jalur pipa uap terdapat beberapa 

hal yang perlu dipehatikan antara lain setiap jalur pipa harus terdapat jalur 

transportasi untuk memudahkan dalam pengontrolan setiap pipa-pipa, jalur pipa 

sebaiknya memiliki ketinggian yang lebih dibandingkan dengan jalur transportasi 

ukuran ketinggiannya ± 20-100 cm dan jaur pipa harus pada kemiringan 12-14%. 

Agar dapat menyediakan jalur pipa yang dapat memenuhi hal-hal yang harus 

dipenuhi maka pengukuran kondisi jalur perlu dilakuakan untuk selanjutnya 

mendesain jalur tersebut. 

Fungsi pengukuran jalur pipa yang akan disesuaikan dengan hal-hal yang 

mendukung penempatan pipa-pipa dengan aman dan diharapkan dapat bertahan 

lama adalah sebagai salahsatu langakah untuk dapat mengoptimalan penyaluran 

uap, sedangkan pengukuran profil yang dilakuakan adalah untuk melakukan 

perencanaan kegiatan cut and fill terhadap jalur pipa agar tidak terhalang tebing 

atau terlalu curam.  
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Gambar 3.1 Peta Jalur Pipa Uap Lokasi Sumur KMJ-70 

Sumber : PT. Pertamina Geithermal Energy, 2016 

Catata : Peta Skala 1 : 1000 Terdapat di Lampiran 

 

3.3 Alat dan Bahan 

Bahan dan Alat penulis memperolehnya dari perusahaan dengan keadaan 

bulum cukup lama digunakan oleh pihak perusahaan, adapun alat dan bahan yang 

dimagsud adalah sebagai berikut : 
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3.3.1 Alat 

Alat yang digunakan pada pengukuran profil adalah: 

Tabel 3.1 Daftar Alat 

No Nama Alat Jumlah 

1. Statif 2 Unit 

2. 
Electronic Total 

Station OS Series 
1 Unit 

3 Pita Ukur 3 Unit 

4 Prisma 1 Unit 

5. Jalon 1 Unit 

6. Prisma Box 1 Unit 

7. Patok 20 Buah 

8.  Laptop 2 unit 

 

3.3.2 Bahan  

Bahan yang digunakan pada pengukuran profil ini, adalah sebagai berikut. 

1. Peta Topografi Lokasi Sumur PL-405 Tahun 2013 

2. Software AutoCAD Land Desktop 2009 

3. Software AutoCAD Land Desktop 2004 

 

3.4 Metode Analisis 

Pengambilan data di lapangan dan pengolahan yang dilakukan 

menggunakan standar teknis penentuan posisi yang dilakukan dengan metode 

polygon. Alur tahapan kegiatan pengukuran profil dilakukan secara berurutan 

yang tercantum pada diagram dibawah. 
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Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian Pengukuran Profil 

Sumber : Catatan Program Praktek Lapangan 2016 

 

Pengukuran titik control dengan cara polygon mengikuti standar 

teknis pengukuran sebagai berikut : 

a. Bila hanya terdapat satu titik referensi, maka penggunaan sudut 

azimuth dengan arah utara magnetic bumi menjadi acuan 

penentuan posisi titik ikat. 

b. Bila terdapat dua titik refernsi, maka arah awal dapat ditentukan 

dari dua koordinat yang telah diketahui tersebut dan bentuk jalur 

polygon terikat sempurna. 

c. Sebelum pengukuran dimulai harus pengecekan alat baik dalam 

kodisi baik atau kondisi alat harus sudah dalam terkalibrasi, 

d. Pengamatan sudut harus dilakukan sebanyak satu seri dengan 

perbedaan nilai sudut biasa dan sudut luarbiasa kurang lebih 10 

detik. 
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e. Jarak sisi-sisi antar polygon diukur 2 (dua) kali arah kemuka dan 

arah ke belakang. Perbedaan jarak antara dua hasil pengukuran 

tersebut tidak lebih dari 5 mm. 

f. Akurasi bacaan alat ukur sudut minimal yang digunakan adalah 

theodolite digital atau Total Station kelas 1 detik. 

g. Akurasi bacaan alat ukur jarak yang digunakan adalah Total 

Station. 

h. Ketelitian Kesalahan Penutup Sudut (KPS) tidak lebih dari 10√n 

(dimana n dalah jumlah titik sudut polygon). 

i. Ketelitian Linier polygon (KLP) lebih kecil dari 1 : 10.000 

j. Hitung koordinat posisi horizontal diselesaikan dengan metoda 

Bowditch atau Least Square. Akan tetapi, tergantung alat yang 

digunakan pada pengukuran. 

k. Setelah tahapan-tahapan melakukan pengukuran kerangka dasar 

pemetaan, maka selanjutnya melakukan pengukuran Stake Out 

yang bertujuan untuk memastikan berada di posisi manakah jalur 

yang direncanakan di gambar dengan di lapangan.  

l. Membuat patok dari kanyu 

m. Pematokan jarak per 20 meter dengan patok kayu ayang sudah 

dibuat. Pengukuran jarak patok menggunakan alat ukur pita ukur 

dengan maksimal jarak jangkau 50-100 meter. 

n. Pengukuran profil yang menggunakan alat ETS OS Series dengan 

metoda Cross Section dan Long Section  (melintang dan 

memanjang).  

o. Mendirikan alat ukur pada titik contro dan mengikatkannya pada 

titik yang telah dilakuakn pengukuran kerangka acuan kerja. 

p. Melakuakan pengukuran profil secara melintang dengan jarak per 

20 meter sepanjang jalur perencanaan pipa uap. 
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3.5 Pengolahan Data 

Pengolahan dilakukan, setelah pengambilan seluruh data di 

lapangan yang dikehendaki selesai. Sofware yang digunakan penulis 

adalah Software Autocad 2004, karena dengan menggunakan autocad versi 

2004, dapat dilakuakan dengan cukup cepat serta pada laptop yang 

digunakan sangat mendukung untuk menggunakan software ini.  

Pada proses pengolahan data, penulis melakukan tahapan-tahapan 

yang baru penulis ketahui, yaitu pada pengolahan data Profil. Proses 

pengolahan data profil tidak dapat langsung dilakukan, namun data 

terlebih dahulu diolah seperti pada pengolahan data pengukuran Topografi 

yang pernah penulis lakukan saat kemah kerja. 

Adapun tahapan-tahapan pengolahan profil yang penulis magsud 

diatas, adalah sebagai berikut : 

1. Melakuakan Download data pada alat ETS, yang hasilnya berupa 

koordinat yang telah berbentuk format Excel. 

2. Membuat tabel koordinat X, Y, Z, dan Deskripsi pada Excel. 

3. Menyimpan file koordinat dengan format .csv 

4. Mengimport data pada Autocad maka akan muncul titik koordinat 

yang akan memiliki deskripsi. Akan tetapi jika terdapat kesalahan 

posisi pada titik koordinat, maka harus di cek kembali tahapan-tahapan 

pengukuran yang dilakukan. 

5.  Mendigit dan membentuk gambar sesuai dengan keadaan di lapangan 

dengan memberi perbedaan warna pada setiap garis polyline  yang 

digunakan untuk memudahkan pembacaan gambar. 

6. Melakukan pembuatan kontur pada gambar dengan menggunakan 

aplikasi yang terdapat di Autocad. Dengan pembuatan kontur, 

ketinggian pada setiap interval dapat diketahui pada gambar. 

7. Membuat garis melintang pada gambar jalur perancanaan, yang telah 

didigit sesuai dengan jarak profil yang didapat dari pengukuran 

dilapangan. Proses ini, untuk mengetahui profil melintang pada jalur 

perencanaan. 
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8. Setelah garis dibuat, maka pilih menu View Quick Section untuk 

menampilkan bentuk permukaan pada gambar secara otomatis. 

9. Setelah bentuk profil telah diketahui maka diagram profil dibuat 

dengan mencantumkan data ketinggian dan jarak setiap titik yang telah 

didapat di lapangan. 

10. Membuat garis memanjang sepanjang jalur perencanaan untuk 

mengetahui profil memanjangnya. 

11. Melakukan layout gambar dan data yang telah dibuat dengan membri 

arah acuan, skala, keterangan dan hasil data yang telah diolah. 


