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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Studi 

Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang 

penyusunannya  dilaksanakan  dengan  persyaratan  akademis  yaitu mahasiswa  

telah   selesai menyelesaikan laporan magang dan telah menempuh atau 

menyelesaikan 90 sks. 

Pada   penyusunan  Tugas  Akhir  ini  pokok  bahasan  yang  akan  dibahas  

dengan judul “Perencanaan Temporary Shoring System Sebagai Penunjang 

Pekerjaan Pada Pekerjaan Fatmawati Station MRT Jakarta”. Alasan mengambil 

judul seperti diatas, antara  lain:     

a. Penulis  ingin  mempelajari  lebih  dalam  lagi  tentang Perencanaan 

Temporary Shoring System Sebagai Penunjang Pekerjaan pada Pekerjaan 

Fatmawati Station MRT Jakarta ini. 

b. Penulis  berpendapat  bahwa  pembangunan  stasiun di tengah lalulintas 

jalan yang padat pada masa  yang  akan  datang akan  sangat dibutuhkan. 

c. Bangunan ini diharapkan dapat memenuhi permintaan akan kebutuhan 

masyarakat sekitar dan memiliki fungsi yang tepat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah :  

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemasangan shoring dengan sistem 

temporary di lapangan ?. 

2. Mengapa harus menggunakan sistem pelaksanaan temporary shoring 

system pada pekerjaan fatmawati station ?. 

 

1.3 Tujuan 

 Secara akademis penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan : 

a. Untuk melengkapi salah satu syarat akhir menyelesaikan studi pada 

Program Studi Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 

Semarang. 

b. Untuk melatih mahasiswa membuat suatu perencanaan proyek yang lebih 

baik yaitu dengan cara membuat suatu sistem perencanaan proyek yang 

efektif dan efisien. 

c. Tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan serta mengukur kualitas, kreatifitas, dan kemampuan 

mahasiswa dalam mengembangkan gagasan serta mewujudkan secara 

nyata penerapan mata kuliah keteknikan secara terpadu, terencana, ilmiah 

dan sistematis. 

d. Untuk menambah pengalaman bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

menghadapi pekerjaan perencanaan yang sesungguhnya.  

e. Mengetahui metode pelaksanaan temporary shoring system. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah yang ditinjau dalam laporan ini adalah :  

1. Studi kasus ini hanya pada pelaksanaan Pekerjaan Temporary Shoring 

System Fatmawati Station MRT Jakarta. 

2. Pihak yang bertanggungjawab atas pembebasan lahan tidak ditinjau.  

3. Laporan ini tidak membahas tentang harga, harga eksternal dan internal 

sesuai dalam Kontrak Proyek MRT Jakarta CP 102 Cilandak-Fatmawati. 

4. Perhitungan Shoring dan Sleeper dilakukan dengan cara menganalisis 

analisa beban. 

 

1.5 Luaran Penelitian 

Luaran yang diharapkan dalam penelitian adalah dalam bentuk 

rekomendasi tentang: 

1. Tahapan Metode Pelaksanaan Temporary Shoring System pada Fatmawati 

Station meliputi : Pekerjaan pondasi Shoring, Install Shoring H-Beam, 

Install Deck Slab, Install Shoring PD8 dan finishing. 

2.  Temporary Shoring System pada Fatmawati Station lebih efisien dan 

 tepat digunakan ditengah lalulintas yang padat.   
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan dan penyajian bentuk laporan tugas akhir ini adalah 

dengan data rencana yang dituangkan dalam membagi beberapa bagian yang 

terdiri dari : 

BAB  I   PENDAHULUAN 

  Bab ini mencakup pandangan umum dari keseluruhan isi laporan    

  yang meliputi uraian tentang Latar Belakang, Tujuan, Batasan  

  Masalah, dan Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang materi yang menjadi dasar dari penulisan isi 

Tugas Akhir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang alur penelitian, tahap persiapan, 

pengumpulan data, analisis perencanaan shoring dan analisis 

perencanaan sleeper shoring. 

BAB IV PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar literatur yang diperlukan dalam penyusunan Tugas 

Akhir. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran penunjang dari Tugas Akhir ini. 

 


