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BAB III  

METODE PELAKSANAAN  

 

3.1 Pembersihan Lahan   

Pada umumnya dalam membangun bangunan, harus ada tanah sebagai 

tempat dimana bangunan tersebut berada. Tanah yang digunakan harus bersih, 

tidak ada rerumputan dan tidak ada material lain yang dapat mengganggu pada 

saat mengerjakan proyek bangunan. Pada pembangunan apartemen Green Bay 

Pluit, tanah yang digunakan adalah tanah reklamasi. Berikut merupakan lokasi 

pembangunan apartemen Green Bay Pluit.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Lokasi Pembangunan Apartemen Green Bay Pluit 

Pembangunan apartemen ini berbatasan dengan :  

1. sebelah selatan  : Perumahan 

2. sebelah barat  : Kampung Nelayan 

3. sebelah utara  : Laut Jawa 

4. sebelah timur  : PLTU Muara Karang  
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3.2 Penyelidikan Tanah  

Setelah pembersihan lapangan, maka dilakukan penyelidikan tanah. 

Penyelidikan tanah digunakan untuk mengetahui material serta jenis tanah yang 

terdapat pada kawasan ini. Terutama kawasan ini merupakan kawasan rawan akan 

penurunan, dimana kondisi tanahnya merupakan tanah reklamasi yakni tanah 

urugan. Penyelidikan dilakukan dengan melakukan pemboran terhadap titik-titik 

tertentu serta uji CPT ( Cone Penetration Test ). Pemboran dilakukan sampai 

kedalaman 45 m.  

Setelah penyelidikan tanah dilakukan, maka sampel tanah dibawa ke 

laboratorium. Di laboratorium dilakukan beberapa pengujian, maka didapatlah 

jenis-jenis tanah yang terdapat di kawasan tersebut.Data yang sudah di uji di 

laboratorium, dibuat menjadi sebuah laporan/resume penyelidikan tanah tersebut. 

Didalam laporan tersebut terdapat data daya dukung tanah, data letak muka air 

tanah, jenis-jenis tanah berdasarkan kedalaman.  

3.3 Metode Perbaikan Tanah  

Setelah penyelidikan tanah selesai, maka dilakukan desain mat foundation. 

Pada perhitungan desain ini, dilakukan perhitungan daya dukung pondasi 

terhadap beban bangunan, perhitungan desain mat foundation dengan metode 

tertentu, dan penurunan pondasi. Dari hasil perhitungan didapatkan daya dukung 

pondasi yang sangat rendah.Untuk menaikan daya dukung pondasi tersebut, maka 

dilakukan perbaikan tanah, tujuan metode perbaikan tanah adalah :  

1. Menaikan daya dukung dan kuat geser tanah  

2. Menaikan modulus elastisitas tanah  

3. Mengurangi kerentanan terhadap liquifaksi  

4. Memperbaiki kualitas material untuk bahan konstruksi  
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  3.3.1 Perbaikan Tanah Dalam ( kedalaman > 10 m )  

Karena dalam perhitungan desain mat foundation didapatkan nilai daya 

dukung pondasi yang rendah,maka dilakukan perbaikan tanah. Perbaikan tanah 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah. Untuk 

mendapatkan nilai daya dukung pondasi, maka membutuhkan nilai kuat geser 

yang tinggi, oleh karena dilakukan perbaikan tanah sebesar 20 m. Perbaikan tanah 

dalam pada tanah lunak dapat dilakukan dengan memperbaiki sifat teknis tanah 

lunak, yaitu sebagai berikut :  

a. Penginjeksian semen (grouting) dilakukan jika muka air tanah tidak dapat 

diturunkan. Grouting merupakan pemasukan material yang masih dalam 

keadaan cair untuk perbaikan tanah dengan cara tekanan sehingga material 

tersebut akan mengisi lubang-lubang dalam tanah, kemudian material 

tersebut akan menjadi keras dan akan menyatu dengan tanah yang ada 

disekitarnya.  

Tujuan dilakukannya grouting adalah  

1. untuk memperkuat formasi dari lapisan tanah dan sekaligus menjadikan 

lapisan tanah tersebut menjadi padat sehingga mampu mendukung beban 

bangunan yang telah direncanakan. Tanah selalu mempunyai lubang, 

lubang tersebut harus diisi oleh material pengisi yang akan memperkuat 

tanah tersebut, sehingga menjadikan daya dukung tanah akan menjadi 

besar. 
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Gambar 3.11 Proses grouting pada tanah 

2. Untuk menahan aliran air, contohnya pada bangunan DAM.  

Dilakukannya grouting agar air tidak mengalir melalui bagian bawah 

DAM.  

3. Untuk menahan aliran air tanah agar tidak masuk kedalam suatu kegiatan 

bangunan yang sedang berjalan.  

Material yang digunakan dalam proses grouting adalah  

1. Campuran semen dan air  

2. Campuran semen, abu batu, dan air  

3. Campuran semen, clay dan air  

4. Campuran semen, clay, pasir dan air  

5. Asphalt  

6. Campuran clay dan air  

7. Campuran bahan-bahan kimia  

b.   Cara vibroflotation/kolom kerikil, vibroflotation merupakan suatu 

metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan memasukan alat 

vibroflot (alat penggetar), dimana diatas dan dibawah alat vibroflot 

terdapat jet air yang digunakan ketika memasuki lapisan tanah yang akan 

dilubangi. Dengan alat ini, maka tanah akan menjadi padat. Pemadatan 

tanah ini terbagi menjadi 4 tahapan yaitu :  

1.   jet yang terdapat dibawah vibroflot dinyalakan dan vibroflot memasuki 

lapisan tanah permukaan  

2.  jet air mendorong tanah dan mempermudah vibroflot memasuki tanah 

lebih dalam.  
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3.  pasir/kerikil kemudian dimasukan kedalam lubang dan air yang keluar 

dari jet yang berada dibawa vibroflot kemudian disalurkan ke jet yang 

berada diatas.  

4.  setelah itu vibroflot diangkat sekitar 0,3 m dan bergetar sekitar 30 

detik/angkat. Proses ini akan memadatkan tanah, dan mendapatkan berat 

jenis tanah yang diinginkan. Metode ini dapat digunakan sampai 

kedalaman maksimalnya adalah 27 m      

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Proses vibroflotation 

c.    Stone Column, metode stone column dapat digunakan pada pondasi dangkal 

di tanah lempung yang dapat meningkatkan daya dukung tanah. Alat yang 

digunakan pada metode ini adalah alat vibroflot yang digunakan untuk 

membuat lubang, sampai pada lapisan tanah keras. Lubang tersebut diberi 

batu-batuan seiring dengan dikeluarkannya alat vibroflot dari dalam lubang. 

Ukuran batuan yang dipakai adalah sekitar 6-40 mm dengan diameter stone 

column sebesar 0,5m–0,75 m, serta jarak antar lubang adalah 1,5-3m. Setelah 

konstruksi stone column dibuat, permukaan tanah harus diisi dengan bahan 

pengisi sebelum dipadatkan untuk pembuatan pondasi. Kontruksi stone 

column telah digunakan sampai kedalaman 31 m.  
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Gambar 3.13 Stone Column 

3.4 Pemasangan Mat Foundation  

Mat foundation yang digunakan pada pembangunan apartemen ini, 

memiliki kedalaman 3m. Pengecoran mat foundation, dilakukan secara nonstop 

sampai volume beton yang dibutuhkan oleh mat foundation. Karena mat 

foundation merupakan lapisan beton bertulang, maka digunakanlah 6 lapisan 

tulangan pada arah x dan arah y. lapisan tulangan tersebut yaitu lapisan tulangan 

tarik terdiri dari 3 lapisan terletak dibagian bawah, dan lapisan tulangan tekan 

sebanyak 3 lapisan berada di bagian atas. Sebagai pemisah antara lapisan tulangan 

tarik dan tekan maka digunakanlah tulangan kaki ayam yang mempunyai tinggi 

tulangan sebesar 3m. Ada juga material yang digunakan untuk pengecoran mat 

foundation yaitu sekat pengecoran yang menggunakan material expanded metal 

lath.  Pada saat pemasangan tulangan mat foundation, dilakukan juga pemasangan 

thermocouple yang digunakan untuk mengetahui suhu beton setelah proses 

pengecoran, alat ini dipasangs ecara acak pada area mat foundation.      
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3.4.1 Proses Pengecoran Mat Foundation  

Pengecoran mat foundation harus dilakukan secara terus menerus sampai 

memenuhi volume total coran yang dibutuhkan area mat foundation. Volume 

beton yang dibutuhkan untuk pengecoran ini adalah sekitar 6686,76 m
3
. 

Pengecoran dibagi menjadi 5 bagian dengan menggunakan concrete pump yang 

dihubungkan langsung dengan bucket. Apabila pada saat pengecoran concrete 

pump mengalami penyumbatan, maka akan dibantu dengan menggunakan Tower 

Crane (TC). TC akan membawa bucket yang berisi mortar yang akan dituang 

langsung ke area mat foundation. Di area mat foundation ada pekerja yang 

bertugas menggetarkan beton dengan menggunakan mesin vibrator, agar tidak 

terjadi penggumpalan, dan beton akan rata pada area mat foundation. Adapun alur 

proses pengecoran mat foundation adalah :  

a. Mixer masuk ke site, dahulukan mixer yang lebih dahulu berangkat dari 

Batching Plant, truk mixer langsung menerima docket dan pada saat penerimaan 

dilakukan pemeriksaaan mutu beton dimana fc’ nya adalah 40 mpa. Serta 

memeriksa waktu truck berangkat dari Batching plant menuju site tidak lebih dari 

1,5 jam. Lalu dilakukan test slump, dimana slump harus atau lebih atau sama 

dengan 12 ± 2 cm.  

b.     Pada area pengecoran, pada saat beton ditembakan dengan 

menggunakan concrete pump tinggi jatuh beton dari concrete pum adalah kurang 

dari 1,5 m. di ujung pipa ada supervisor yang melaporkan kepada dispatcher 

apabila terjadi masalah atau harus potong pipa. Elevasi relat sebagai elevasi finish 

cor, dicek elevasinya, digunakan sebagai selimut beton. Apabila beton mendekati 

setting maka dilakukan penaburan waterproofing SIKA CHAPDUR 3kg/m
3
 

dengan acuan air yang naik ke permukaan sudah mulai berkurang.  

c. Selesai pengecoran maka dilakukan proses perataan dengan menggunakan 

mesin trowel.         
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3.4.2 Perawatan Mat Foundation  

Setelah proses pengecoran selesai dan air semen yang naik kepermukaan 

sudah mulai mengering, maka dilakukan perataan dengan menggunakan mesin 

trowel. Setelah dilakukan perataan maka dilakukan insulasi perawatan yaitu :  

• Insulasi dipasang segera setelah pekerjaan perataan / trowel finish selesai / 

Beton sudah cukup keras (sudah dapat dilalui)  

• Permukaan beton dipercikkan dengan air (air tidak sampai menggenang) 

sebelum insulasi lapis pertama (plastik cor/plastik) yang bertujuan untuk 

mengurangi retak akibat penguapan yang terlalu cepat  

• Insulasi lapis kedua styrofoam setebal 50 mm 

• Insulasi lapis ketiga styrofoam setebal 25 mm  

• Insulasi lapis keempat styrofoam setebal 25 mm 

• Insulasi lapis kelima terpal biru  

• Setelah pengecoran area kolom diisi pasir setinggi 30 cm dan dibungkus 

seluruhnya menggunakan plastik  

• Tenda (temporary roof) dapat dibuka setelah umur 3 hari atau pada saat 

suhu sudah mulai turun dan diganti dengan penutupan blue sheet/ terpal 

biru diatas styrofoam 25 mm (insulasi harus dipastikan tidak tembus air 

jika terjadi hujan dan seluruh stek kolom sudah dibungkus plastik) 

• Perbedaan suhu antar lapis harus dijaga < 20° C 

• Proses buka tutup insulasi dapat dilakukan pada saat suhu mulai turun atau 

pada saat perbedaan suhu lapis atas dengan lapis dibawahnya < 10ºc dan 

segera dihentikan pada saat perbedaan suhu tersebut mencapai 15ºc 
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• Proses buka tutup hanya dilakukan pada siang hari  

• Insulasi lapis 3 (Styrofoam 25 mm) dibuka setelah hari ke-tujuh  

• Insulasi lapis 2 (Styrofoam 50 mm) dan insulasi vertikal / bekisiting 

plywood dapat dibuka pada hari ke-sepuluh atau setelah : 

- Perbedaan suhu lapis atas dengan suhu ambient < 20ºc (suhu lapis atas 

sekitar 50ºc) dan   

Setelah insulasi dibuka segera diberi curing compound  selama 3 hari.  


