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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu, kita dihadapkan pada suatu 

permasalahan tentang keterbatasan lahan yang berakibat melambungnya harga 

tanah, maka dari itu diperlukan alternative yang tepat guna mengatasi 

permasalahan tersebut. Salah satu alternative yang mengemuka adalah prinsip 

pembangunan yang berlawanan dengan prinsip skyscraper,yang biasa dikenal 

dengan landscraper. Wujud dari landscraper tersebut tidak lain adalah 

membangun ruang bawah tanah atau biasa sering disebut basement. Pada 

pembangunan gedung bertingkat yang tingginya lebih dari lima lantai 

biasanya sering dibuat basement dengan alasan untuk menambah ruangan atau 

sering juga digunakan sebagai lahan parkir. Untuk melaksanakan basement, 

maka penggalian tidak dapat dihindarkan. 

Permasalahan yang banyak ditemui dalam pelaksanaan pembuatan 

basement adalah keberadaan air tanah di sekitar daerah galian. Galian 

basement yang terletak di bawah muka air tanah akan mengakibatkan 

kestabilan dari galian terganggu dan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam 

galian dapat ikut terganggu. Sebagai contoh pada pekerjaan raft foundation, 

pada pekerjaan ini diperlukan kondisi di dalam galian kering agar pengerjaan 

pondasi dan pengecoran dapat dilakukan dengan baik. Untuk menjaga galian 

tetap dalam keadaan kering, maka dengan menggunakan metode pengatusan 

dengan pemompaan, di mana sistem pemompaan tersebut dilakukan dengan 

sistem Groundwater control atau dewatering. 

Dewatering merupakan suatu pekerjaan yang diperlukan untuk 

mengeringkan lahan galian di bawah muka air tanah dan untuk mengatasi gaya 

uplift selama masa konstruksi basement. Pekerjaan dewatering mutlak 

diperlukan sampai bangunan selesai atau berat konstruksi bangunan dapat 

mengimbangi gaya uplift. Selain itu, dewatering juga diperlukan untuk 

menanggulangi bila terjadi genangan pada konstruksi basement atau pondasi, 
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baik akibat air hujan ataupun rembesan air tanah. Dewatering dioperasikan 

selama 24 jam selama pekerjaan basement. Sistem dewatering ini juga 

diterapkan pada proyek pengembangan Hotel Anugerah Palace Surakarta. 

Karena bangunan hotel ini rencana akan dibangun dengan jumlah 9 lantai dan 

juga pembangunan basement.  

Berdasarkan keterangan di atas, pelaksanaan sistem dewatering sangat 

penting dilaksanakan khususnya pada proyek pengembangan Hotel Anugerah 

Palace yang sangat rentan terjadi genangan air pada area proyek dikarenakan 

letak lokasi yang berada di tengah kota dan berhimpitan dengan perumahan 

warga dan sumber mata air yang sangat besar di area proyek. Dan terbukti 

telah terjadi luapan debit air sehingga pada saat pengerjaan pondasi terdapat 

genangan air yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan. Sehingga di perlukan 

sistem dewatering yang sangat baik mengingat bahwa Bila muka air tanah 

jauh di bawah, tidak ada masalah untuk pelaksanaan basement. Tetapi bila 

muka air tanah tinggi, pelaksanaan pekerjaan basement akan menjadi lebih 

sulit dan bila dilihat dari aspek ekonomi biaya pembangunannya bisa 2x atau 

bahkan 3x dari biaya normal, juga akan mengganggu dalam proses pengerjaan 

pembangunan.  

 Untuk membuat sistem dewatering yang baik dan akurat maka diperlukan 

analisis genangan air, data-data muka air tanah, lamanya pengeringan, tenaga 

listrik, dan analisis biaya dewatering sebagai faktor penting dalam pengerjaan 

dewateing.  Di dalam perhitungan biaya dewatering biasanya dikaitkan dengan 

lamanya periode pengeringan yang diperlukan. Oleh karena itu, keterlambatan 

pekerjaan yang berkaitan dengan dewatering akan mempengaruhi naiknya 

biaya dewatering. Biaya dewatering ada dua macam yaitu  langsung dan tidak 

langsung untuk biaya dewatering. Biaya langsung dari dewatering terdiri dari 

3 unsur, yaitu: 

1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi yang diperlukan. 

2. Biaya pemasangan dan pembongkaran peralatan dewatering. 

3. Biaya operasi dan pemeliharaan. 
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 Biaya tidak langsung dewatering terdiri dari: 

1. Overhead subkontraktor. 

2. Asuransi pekerjaan. 

3. Cadangan keuntungan spesialisasi subkontraktor. 

Karena peranan sistem dewatering sangat penting dan dapat 

mempengaruhi perubahan desain hingga mempengaruhi  biaya keseluruhan 

bangunan dan perlunya analisis biaya yang dikeluarkan untuk biaya 

dewatering. Oleh karena itu, kami mengangkat perihal analisis genangan air 

pada pengembangan Hotel Anugerah Palace yang ditinjau dari biaya 

pelaksanaan dewatering. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah 

parameter didalam analisis pengaruh genangan air pada pondasi dan biaya 

pelaksanaan dewatering yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

konstruksi tahap awal proyek. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup : 

1. Pertimbangan apa yang diperlukan dalam pengerjaan dewatering pada 

konstruksi pondasi proyek pengembangan Hotel Anugerah Palace 

Surakarta? 

2. Metode pondasi apa yang digunakan pada proyek pengembangan Hotel 

Anugerah Palace Surakarta? 

3. Berapakah volume genangan air yang berada di area pondasi? 

4. Berapa jumlah pompa air dan jumlah biaya total yang dikeluarkan pada 

saat pengerjaan dewatering pada proyek Hotel Anugerah Palace 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah : 
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1. Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam pengerjaan dewatering pada 

konstruksi pondasi proyek pengembangan Hotel Anugerah Palace 

Surakarta. 

2. Mengetahui metode pondasi yang digunakan proyek pengembangan Hotel 

Anugerah Palace Surakarta. 

3. Mengetahui jumlah volume genangan air yang berada di area pondasi pada 

proye pengembangan Hotel Anugerah Palace Surakarta. 

4. Mengetahui pemakaian jumlah pompa dan biaya total yang dikeluarkan 

untuk biaya dewatering proyek pengembangan Hotel Anugerah Palace 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang didapat dalam pnelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi masukan proyek pengembangan Hotel Anugerah Palace 

Surakarta guna mengatasi permasalahan genangan air yang berakibat ke 

aspek pengerjaan pondasi dan biaya pembangunan. 

2. Membantu menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat 

umum dan akademis guna penelitian dan kajian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi ruang lingkup 

kajiannya : 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor terjadi genangan air 

berikut pengaruh genangan air tersebut terhadap pengerjaan pondasi. 

2. Sistem pemasangan pompa, pengerjaan pondasi dan dinding penahan 

tanah mengikuti sistem yang digunakan hotel anugerah palace Surakarta. 

3. System dewatering yang digunakan open pumping dan predrainage 

4. Menghitung efisiensi jumlah pompa yang digunakan beserta biayanya. 

5. Perhitungan total biaya hanya biaya operasional, materi dan pekerjaan 

dewatering. Tidak termasuk biaya antisipasi dampak lingkungan                 

(AMDAL). 
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