BAB III
METODE PENILITIAN
3.1

Alur Penelitian

Gambar 3.1 Bagan/Diagram Alur Penelitian
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Pada Gambar 3.1 dapat dilihat tahapan-tahapan
penelitian ini, berikut merupakan penjelasan setiap tahap :
a.) Penelitian ini dimulai dengan mengindentifikasi
masalah yang dilakukan terkait dengan topik
penelitian ini.
b.) Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian
melakukan Studi Pustaka atau studi literatur.
Peneliti mencari referensi dari beberapa jurnal
terdahulu dan referensi buku – buku ilmu pondasi.
c.) Setelah melakukan studi pustaka peneliti
melakukan pengumpulan data menggunakan dua
metode yaitu dengan metode pengupulan data
primer dan metode pengumpulan data sekunder.
d.) Dalam pengumpulan data primer penulis
melakukan survey di lapangan dalam bentuk
pengukuran
dan
dokumentasi,
sedangkan
pengumpulan data sekunder peneliti meminta ijin
secara tertulis yang diberikan kepada pihak terkait
untuk mendapatkan data dan dokumen yang
digunakan untuk melakukan analisis perhitungan.
e.) Setelah pengumpulan data selesai peneliti mulai
melakukan analisis perhitungan data sampai di
dapatkan hasil analisis perhitungan.
f.) Tahap terakhir setelah selesai mendapatkan hasil
analisis
perhitungan
peneliti
memberikan
kesimpulan dan saran.
3.2

Langkah Penelitian
Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi
masalah mengenai pelat lantai Gudang K-Log Park Surabaya.
Setelah dilakukan studi literatur yang dilanjutkan dengan
menganalisa data tanah. Data tersebut nantinya akan
digunakan sebagai input (masukan) pada perhitungan
perancangan perkuatan pelat lantai. Kemudian dilakukan

25

perhitungan volume tiang untuk menentukan jumlah tiang
yang di butuhkan dengan jarak antar tiang yang paling
efisien.

3.3

Metode Pengumpulan Data
Data-data yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini meliputi dua jenis
data, yaitu :
3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi
maupun hasil survei yang langsung di pergunakan sebagai
sumber dalam perencanaan desain suatu bangunan. Survei
lapangan dilakukan agar mengetahui kondisi yang
sebenarnya dilokasi yaitu Gudang K-Log Park Surabaya
Kawasan Industri dan Pergudangan Kalianak. Kegiatan ini
dilakukan tanggal 1 Oktober – 31 Oktober 2020. Hasil yang
di dapat berupa foto dokumentasi kondisi eksisting bangunan
gudang dan sekitar area gudang.
Pengamatan langsung tersebut menghasilkan data-data
sebagai berikut :
a. Data Bangunan
Nama Bangunan : Gudang K-Log Park
Surabaya
Fungsi Bangunan : Bangunan Pergudangan
Jumlah Lantai
:2
Luas Gudang
: 13.000 m2
Lokasi
: Kawasan Industri dan
Pergudangan
Kalianak
Surabaya
b. Struktur Utama
Struktur utama pada bangunan gudang terdiri dari
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struktur frame atap, kolom, pelat lantai modul 34,5
x 18 m.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipakai dalam
proses pembuatan dan penyusunan penelitian ini. Data
sekunder ini didapatkan bukan melalui pengamatan secara
langsung di lapangan. Yang termasuk dalam klasifikasi data
sekunder yaitu literatur-literatur penunjang, data hasil
penyelidikan tanah, grafik, tabel, dan peta atau denah site
plan yang berkaitan erat dengan proses analisis bangunan
Gudang K-Log Park Surabaya.

Gambar3.2 Denah Pondasi Gudang K-Log Park Surabaya
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3.3.3 Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi
lapangan yang sebenarnya di lokasi penelitian yaitu Gudang
K-Log Park Surabaya Kawasan Industri dan Pergudangan
Kalianak Surabaya. Kegiatan ini dilakukan bersaman dengan
pengukuran berkala kemiringan racking produk pada area
yang mengalami penurunan lantai yaitu pada tanggal 13
Oktober 2020. Hasil yang didapat berupa dokumentasi, dan
hasil pengukuran elevasi lantai untuk mengukur kemiringan
pada racking.
3.3.4 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data
sekunder. Literatur yang digunakan bisa berupa grafik, tabel
korelasi untuk mendapatkan parameter-parameter tanah dari
uji sondir dan boring, dan peta atau denah yang berkaitan
erat dengan adanya proses analisis bangunan Gudang K-Log
Park Surabaya.

3.4

Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
3.4.1 Desain Perkuatan Pelat Terpaku

Hardiyatmo (2011) menyarankan teori balok pada
pondasi elatis (beam on elastic foundation) (Hetenyi, 1974)
untuk menghitung lendutan dan momen yang terjadi dalam
perancangan Sistem Pelat Terpaku. Persamaan – persamaan
yang digunakan adalah :
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Gambar3.3 Balok dengan Panjang terbatas di bebani
dengan beban merata ( Hetenyi,1974)
3.4.2 Perhitungan Volume Tiang

Perhitungan volume tiang bertujuan mengetahui
jumlah tiang yang akan dibutuhkan untuk mendukung pelat
lantai gudang dalam satu modul (34,5 m x 18 m). Langkah
ini agar memperoleh desain perkuatan pelat dengan jarak
antar tiang yang efektif,efisien dan sesuai.

