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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang konstruksi merupakan salah satu bidang yang terus mengalami 

perkembangan hingga saat ini. Banyak teknologi modern dikembangkan 

untuk mempermudah pekerjaan konstruksi. Suatu konstruksi tidak hanya 

tentang pembangunan struktur gedung melainkan banyak lagi;

seperti konstruksi jembatan, jalan raya, bendungan, dermaga dan lain-lain. 

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang di 

Indonesia, yang menjadi pusat kolektor dan distributor barang ke Kawasan 

Timur Indonesia, khususnya untuk Propinsi Jawa Timur. Karena letaknya 

yang strategis dan didukung oleh daerah hinterland Jawa Timur yang 

potensial maka Pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan pusat pelayaran 

interinsulair Kawasan Timur Indonesia.   Sebagaimana diketahui, Pelabuhan 

Tanjung Perak merupakan pelabuhan kedua terbesar di Indonesia yang 

sangat potensial, Karena perkembangan lalu lintas perdagangan dan 

peningkatan arus barang serta bertambahnya arus transportasi terutama 

bongkar muat minyak maka anak perusahaan PT.(persero) Pelabuhan 

Indonesia III (Pelindo), 
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PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) mempunyai rencana untuk 

melakukan pengembangan tanjung perak dengan penambahan lahan 

terutama Bunker Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal, PT.BJTI merintis 

kerjasama dengan PT. Aneka Kimia Raya (AKR) yang merupakan 

perusahaan indonesia pertama yang memegang lisensi tetap untuk penjualan 

minyak diesel, BBM industri dan BBM kapal. Pada sisi lain, saat ini lahan 

untuk pengembangan di Pelabuhan Tanjung Perak sudah sangat terbatas, 

sehingga upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak direncanakan akan 

dilakukan dengan pengurukan areal perairan di sekitar Terminal Nilam yang 

masih masuk dalam wilayah perairan Pelabuhan Cabang Perak Daerah 

Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP).

Gambar 1. Denah lokasi pembangunan platform tanki timbun di Tanjung 
Perak Surabaya

Struktur Dermaga Deck on pile merupakan (open type structure) 

menggunakan serangkaian tiang pancang (piles) sebagai pondasi untuk 

lantai dermaga. diterima sistem lantai dermaga dan tiang pancang pada 
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struktur dermaga ini.Sedangkan Reklamasi merupakan Reklamasi adalah 

suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai 

atau daerah rawa.

Pada wilayah ini akan direncanakan pembangunan tanki timbun dengan 

jumlah 45 buah . Diatas lahan dengan sistem reklamasi 100 m x 150 m dan 

sistem deck on pile 150 m x 150 m

Gambar 2 . perkiraan denah perletakan Tangki di lahan reklamasi dan 
permukaan laut
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Gambar 3. Tampak samping gambar Denah.

Dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan penelitian kali ini akan 

dikonsentrasikan pada pengkajian perbandingan  metode teknologi 

konstruksi yg dilakukan di dermaga nilam tanjung perak yg menggunakan 

metode reklamasi dan metode deck on pile.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui Efektifitas Metode Deck on Pile dan Reklamasi pada 

pembangunan platform tanki timbun berdasarkan aspek teknologi 

konstruksi .

2. Mengetahui perbandingan biaya dan waktu yg dibutuhkan pada kedua 

metode tersebut.
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C. Batasan Masalah

Dalam hal ini, berhubung dengan terbatas nya waktu, data yang dimiliki serta 

referensi yang ada maka Tugas Akhir ini hanya akan membatasi masalah 

pada:

1. Penelitian ini hanya di fokuskan pada proyek pembangunan platform tanki 

timbun di Dermaga nilam Tanjung Perak.

2. Data yang digunakan adalah data-data sekunder

3. Data-Data struktur serta Perhitungan yg digunakan menggunakan data-

data yg telah ada sebelumnya, sehingga pada tugas akhir ini tidak 

menghitung kembali strukturnya.

4. Perbandingan antara Metode Teknologi Konstruksi Deck on pile dan 

Reklamasi.

5. Pada penelitian ini penulis tidak membahas dampak lingkungan yg terjadi 

pada kedua metode tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membandingkan metode teknologi konstruksi yg akan dilaksanakan pada 

struktur deck on pile dan Reklamasi.

2. Melakukan Perhitungan biaya yang dibutuhkan oleh kedua metode 

tersebut .

3. Menghitung waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan reklamasi dan deck on 

pile.
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E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan agar hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi owner , dapat mempertimbangkan kembali keefektifitasan antar dua 

metode tersebut baik dari sisi Perencanaan, Pelaksanaan, maupun Rencana 

anggaran biaya yg akan dibutuhkan pada proyek tersebut.

2. Bagi akademis penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai 

memperhitungkan kembali keefektifitas dalam segi waktu,pelaksanaan dan 

biaya yg dibutuhkan dalam suatu metode yg akan dilaksanakan pd setiap 

proyek sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

mendalam mengenai metode teknologi konstruksi yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam meningkatkan kinerja.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan perhitungan pelaksana dalam 

memilih untuk menggunakan salah satu antar metode tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan sistematika penulisan sebgai 

berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas teori-teori serta rumus-rumus yang digunakan untuk 

menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukanmencakup 

hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan pembahasan data 

berdasarkan hasil yang diperoleh dan teori yang ada.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan 

saran mengenai topik dari Tugas Akhir ini.

Pada akhir penulisan ini akan dilampirkan daftar pustaka yang digunakan 

sebagai referensi penunjang dan lampiran yang berisi data-data penunjang 

dalam proses pengolahan data.


