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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Uraian Umum 

Proyek pembangunan, terutama pembangunan sarana transportasi umum 

merupakan bukan suatu hal yang baru, apa yang berubah merupakan hal yang 

baru ialah dimensi dari proyek tersebut, baik dari segi kualitas maupun segi 

kuantitas. Sejalan dengan perubahan tersebut timbulah persaingan yang ketat, hal 

ini mendorong para pengusaha mencari dan menggunakan cara-cara pengelolaan, 

metode serta teknik yang baik, sehingga penggunaan sumber daya benar-benar 

efektif dan efisien. 

MRT Jakarta Cilandak – Fatmawati merupakan sebuah proyek sarana 

transportasi umum yang dibangun untuk mengatasi dan mengurangi waktu 

perjalanan dari selatan ke utara Jakarta, sarana transportasi tersebut dibangun dari 

Stasiun MRT Lebak Bulus sampai dengan Stasiun MRT Bundaran HI, dengan 

memiliki panjang mencapai 15,72 km, dan dibagi beberapa kontrak paket 

pekerjaan. 
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2.2 Temporary Shoring System 

Shoring atau Propping adalah salah satu rangkaian dalam proses 

pengecoran. Karena propping inilah yang digunakan untuk menyangga beton 

setelah formwork dibongkar untuk dapat dipasang pada lantai berikutnya. Sebagai 

contoh perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Designer Formwork akan melakukan perhitungan siklus pengecoran dari podium 

sampai tower. Disana akan terlihat persediaan formwork untuk seluruh proyek, 

contoh diambil persediaan formwork adalah 2.5 lantai dan propping juga 2.5 

lantai. Maka akan muncul diagram siklus pengecoran 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.1. Diagram Siklus Shoring 
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Berikut alur kerja pengecoran sebuah gedung 

 
(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.2. Alur Pengecoran 

Contoh diatas menjabarkan bahwa pembongkaran formwork adalah 2 hari setelah 

cor, dengan umur beton yang masih 2 hari maka akan dikhawatirkan terjadinya 

lendutan akibat beban sendiri maupun beban diatasnya karena digunakan sebagai 

penopang formwork untuk pengecoran lantai selanjutnya. Maka disinilah sistem 

propping digunakan, berikut simulasi gambarnya : 

 

 
(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.3. Alat Propping 
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(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.4. Cara pemasangan propping 

 
(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.5. Detail atas pemasangan propping 

 
(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.6. Contoh propping untuk slab 
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(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.7. Contoh propping untuk beam 
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2.3 Jenis – jenis Shoring 

Pada shoring terdapat 3 jenis yang sering digunakan, yaitu : 

 Raking Shore 

 Dead Shore 

 Flying Shore 

2.3.1 Raking Shore 

 Raking shores adalah sebuah sistem yang memberikan dukungan 

sementara ke dinding yang tidak aman. Pembangunan penggaruk shore, 

yang juga dikenal dengan tepian shore, bervariasi dengan kondisi lokasi. 

Dalam semua kasus pelat dinding 23 cm X 5 cm sampai 23 cm x 76 cm 

Ukurannya tetap menempel pada dinding yang tidak aman dengan kait. 

Pelat dinding selanjutnya diamankan ke dinding melalui jarum. Jarumnya 

10 cm. x 76 cm Pada bagian yang menembus di dalam dinding dengan 

jarak sekitar 10 cm. Pada gilirannya, jarum diperkuat dengan 

menyediakan cleat kayu. Ujung atas raker miring menempel pada jarum. 

Di pangkalan mereka, raker didukung oleh sepotong tunggal yang berada 

dalam posisi miring di tanah. Pembalut dijamin untuk satu-satunya 

potongan oleh cleat dan dogs. Di tanah lunak area potongan tunggal 

meningkat sehingga bisa menyalurkan tekanan pada area yang luas. Di 

tempat-tempat di mana lebih banyak penyiang disediakan, mereka terikat 

bersama dengan menggunakan cincin besi atau kawat gigi 25 cm. tebal 

dan 15 cm. lebar. Kecenderungan raker luar ke tanah harus bervariasi 
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antara 60 sampai 75 °. Set shore biasanya harus ditempatkan pada 3 

sampai 46 m. pusat ke tengah sepanjang dinding. 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.8. Contoh Raking Shore 

2.3.2 Dead Shore 

Dead Shores atau Vertical Shores, Dalam sistem menopang ini, anggota 

vertikal yang dikenal sebagai 'dead shores' digunakan untuk mendukung 

sementara dinding, atap, lantai, dll., Dengan menyediakan anggota horizontal 

yang dikenal sebagai jarum, untuk memenuhi satu atau lebih tujuan berikut: 

i. Membangun kembali bagian bawah dinding bantalan beban yang rusak; 

atau 



12 

 

ii. Membangun kembali (atau mengganti) atau memperdalam pondasi yang 

ada, yang menjadi tidak aman atau memerlukan penguatan untuk 

membawa muatan yang lebih berat; atau 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.9. Penggunaan dead-shores dalam membangun kembali atau 

memperdalam pondasi 

iii. Untuk menyediakan bukaan besar di dinding yang ada seperti pintu, 

jendela, front toko atau garasi pada tingkat yang lebih rendah. 

Pada gambar di atas, susunan tersebut ditunjukkan untuk memenuhi dua 

tujuan pertama. Dalam sistem ini, kebutuhan kayu yang kurang terdiri dari bagian 

tebal digunakan untuk mentransfer beban overhead ke shore vertikal yang 

dilengkapi dengan benar. Tepi vertikal atau mati ini, pada gilirannya, mengalihkan 

muatan tersebut ke tanah pada pondasi yang kuat di bawah ini. Rincian lainnya 
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mengenai pemasangan balok baja gulung untuk mendukung, memasang lantai 

dengan alat peraga, penggunaan potongan, potongan tunggal, sudah cukup jelas. 

Pada gambar di bawah, pengaturan ditunjukkan untuk memenuhi tujuan 

ketiga, yaitu memberikan lubang besar di dinding yang ada. Untuk memenuhi 

tujuan berikut prosedur diadopsi. 

 
(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.10. Penggunaan dead shore dalam membuat lubang di dinding 

 

i. Sebelum menyediakan shores ke bangunan, semua bukaan pintu dan jendela 

benar-benar terangkat untuk menahan kemungkinan deformasi, dan kemudian 

di dalam lantai bangunan juga dilengkapi oleh alat peraga atau tiang vertikal. 

Di bagian atas dan bawah struts vertikal atau tiang, kepala kayu dan potongan 

tunggal disediakan untuk mendistribusikan muatan lebih efektif, irisan juga 

digunakan di bagian bawah atau bawah prop untuk pengetatan. 

ii. Lubang dari pada dinding di bawah gagang gagak pada titik di atas bukaan 

yang diperlukan, pada jarak I sampai 2,5 m tergantung pada berat struktur di 

atas. 
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iii. Melalui lubang ini, balok kayu atau baja horizontal, yang disebut jarum, 

disisipkan dan diproyeksikan pada sudut kanan pada setiap sisi dinding. 

Ujung jarum yang diproyeksikan ditopang pada beban berat yang berat ke 

tanah dan karenanya dibuat untuk beristirahat di atas pelat tunggal, yang 

tertancap di atas tanah. 

iv. Tepian disingkirkan hanya setelah pekerjaan konstruksi baru telah mencapai 

kekuatan yang cukup dan periode pemindahan ini biasanya tidak kurang dari 

7 hari. 

v. Urutan pengangkatan sistem pelindung harus berupa jarum terlebih dahulu 

dan kemudian dipantulkan dari bukaan dan lantai yang tergabung di dalam 

bangunan. 

CATATAN: Terkadang, penggarukan pantai disediakan untuk mendukung dinding 

dari atas pembukaan yang diusulkan untuk melindungi dari guncangan dan getaran 

selama pemotongan dinding. Jika penggarukan pantai digunakan, sebaiknya 

disingkirkan setelah seluruh sistem sumur mati dilepaskan. 

 

2.3.3 Flying Shore 

Flying atau Horisontal Shores, dalam jenis dukungan horisontal ini 

disediakan untuk mendukung sementara dinding paralel dari dua bangunan yang 

berdekatan, yang mungkin cenderung runtuh atau rusak saat salah satu bangunan 

antara harus ditarik ke bawah dan dibangun kembali pada gambar di bawah ini. 
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(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.11. Detail Flying Shore tunggal 

 

Kondisi seperti itu kadang-kadang timbul ketika salah satu bangunan antara dari 

serangkaian bangunan yang berdiri berdampingan baik diperlukan untuk 

direkonstruksi atau telah runtuh karena beberapa alasan. 

Sebuah flying shore tunggal terdiri dari pelat dinding, struts, straining pieces, 

horizontal shore (atau, strut horisontal), jarum, cleat dan wedges, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di atas. Seperti shore yang cenderung miring, dalam 

sistem ini juga, pelat dinding diikat di dinding dengan jarum dan cleat. Tepi 

horizontal dipegang oleh wedges, jarum dan cleat ke pelat dinding seperti pada 

bagian (x). Tongkat miring didukung oleh jarum di ujungnya dan tegang di ujung 

yang lain. Sisi pengikat, pada gilirannya, berduri ke shore horisontal. 
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Rincian shore sederhana (dengan tiga raker, yang dikenal sebagai shore serak 

treble) diperlihatkan yang dapat dipekerjakan sampai ketinggian 3 lantai. 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.12. Posisi shore relatif terhadap tingkat lantai dan kekuatan lantai 

i. Selama rekonstruksi gedung antara, flying shores sementara mengambil 

posisi bangunan yang dibongkar. 

ii. Garis tengah flying shores dan struts; dan flying shores dan dinding, harus 

bertemu shore. Jika tingkat lantai dua bangunan berbeda atau kekuatannya 

berbeda, maka posisi shore harus disediakan seperti gambar di bawah ini 



17 

 

.  

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.13. Rincian flying shore ganda atau horizontal shore 

iii. Jarak maksimum sekitar 10 meter antara dinding paralel dapat didukung 

oleh flying shore tunggal. Untuk jarak yang lebih dari 10 m, flying shore 

ganda, memiliki bentuk kerja trussed seperti ditunjukkan pada Gambar 

2.13, digunakan. 

iv. Flying shore disimpan dalam posisi selama bangunan yang berdekatan 

dibuat stabil dengan membangun bangunan dengan ketinggian yang 

cukup. 

v. Berbeda dengan garis miring pada jenis ini, hanya satu set shoring 

digunakan untuk memperkuat kedua dinding yang berdekatan. 

vi. Faktor keselamatan yang lebih besar harus diadopsi dalam analisis desain 

flying shore karena ketidakpastian beban aktual. Agar shore lebih efektif, 

struts harus miring pada 45 °, jika memungkinkan. 
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2.4 Konfigurasi Shoring 

PERI UP Rosett shoring system dapat dirakit berbagai macam 

kemungkinan aplikasi pada proyek -spesifik. Sebagai dari resiko bangunan atau 

gedung-spesifik, ada juga cara lain untuk memastikan kondisi perakitan dan 

keselamatan kerja, yaitu dengan bantuan komponen dari PERI UP Scaffolding 

(termasuk Decking dan Stair). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.14. PERI UP Rosett Shoring Tower 
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2.4.1 Perakitan Horizontal 

a.  Base unit 

Base unit dirakit secara vertical sampai dengan ketinggian 2.0 m. Untuk 

perakitan selanjutnya, base unit diposisikan sebagai dasar untuk perakitan 

horizontal shoring tower. Berikut ini konfigurasi perakitan base unit : 

1. Pemasangan base frame menggunakan komponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.15. Pemasangan Base Frame Menggunkan Komponen 

2. Untuk menyesuaikan / level frame secara horizontal, dapat diatur 

dengan Adj. Base Plate UJB. 

3. Pasang Horizontal Brace UBH Flex pada lubang rosette, untuk 

menyesuaikan ketepatan sudut frame. Horizontal Brace UBH Flex juga 

berfungsi sebagai pengaku selama transportasi / diangkat dengan 

crane. 
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(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.16. Horizontal Brace UBH Flex 

4. Kencangkan semua baji pada ledger UH yang sudah terpasang pada 

rosette dengan hammer/palu 500 g. 

5. Amankan/kunci Adj. Base Plate UJB dengan spindle locking UJS. 

Perakitan untuk standard dan ledger, diantaranya : 

1. Masukkan Standard UVR 4 sampai terhubung dengan baik dan kunci 

menggunakan Locking Pin Ø 48/57 7. 

2. Pasang Ledger UH 3. 

3. Pasang Ledger Brace UBL 5 pada lubang yang tersedia di ledger UH. 

4. Ledger UH dikencangkan pada rosette dengan hammer/palu. 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.17. Pengencangan Ledger UH Dengan Hammer 

5. Jika diperlukan, Horizontal Brace UBH dapat dilepas. 
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b. Perakitan Horizontal untuk Shoring 

1. Masukkan Standard UVR sampai terhubung dangan baik dan kunci 

menggunakan Locking Pin Ø 48/57. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.18. Pemasangan Standard UVR 

2. Pasang Ledger UH Brace, untuk pemasangan ledger Brace UBL 

bagian bawah, dapat dipasang dari dalam. 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.19. Pemasangan Ledger UH Brace 

3. Untuk perakitan selanjutnya, tetap seperti prosedur awal sampai pada 

ketinggian yang diperlukan tercapai. Beban standar = Top Standard 

UVH. 



22 

 

c. Perakitan Top Tower Unit 

1. Pasang Top Standard UVH, untuk menentukan ketinggian yang di 

inginkan. Penyesuaian (UVH 100, 150, 200, 250). 

2. Untuk memastikan bahwa Top standard UVH terhubung dengan erat / 

baik, maka gunakan Locking Pin Ø 48/57 sebagai pengunci / lock. 

3. Pasang Ledger UH 

4. Pasang Ledger Brace UBL pada Gambar 2.20 lubang ledger UH. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.20. Pemasangan Ledger Brace UBL dan Pasang Horizontal Brace 

UBH Flex 

 

5. Masukkan Crosshead pada Top Standard UVH dan dikunci 

menggunakan Head Spindle Locking UJH. 

6. Pasang Horizontal Brace UBH Flex. 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.21. Top Tower Unit menyesuaikan Ketinggian 
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d. Ereksi dengan Crane 

Pasang empat sling/sabuk tekstil dibawah rosette dan ledger UH. Pastikan 

semua terkoneksi dengan erat dan pada posisi yang tepat. 

 

 

     Sling / sabuk tekstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.22. Erection Shoring dengan Crane 
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2.4.2 Pembongkaran Horizontal 

1. Pasang empat sling/sabuk wed tekstil dibawah rosette dan ledger UH 

dan posisikan pada tempat yang sama/sejajar, sehingga aman pada saat 

di angkat dengan crane. 

2. Membongkar komponen tower secara individu dan menyimpan pada 

pallet sesuai masing-masing jenis komponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Jurnal) 

Gambar 2.23. Pembongkaran Horizontal 
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2.5 Aksesoris Shoring 

Aksesoris shoring dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

 Esa System 

 PD8 

2.5.1 Aksesoris Esa System 

a.  Jack Base 

Jack base digunakan sebagai pijakan dan juga berfungsi sebagai pengatur 

level untuk perletakan pada bidang permukaan yang miring. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.24. Jack Base 

 

b. U-Head 

U-Head digunakan untuk ditempatkan pada lubang atas Main Frame yang 

berfungsi sebagai penyangga balok , digunakan sebagai penopang atas disertai 

dengan pengatur levelnya , yang diaplikasikan sebagai tatakan.  
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Ukuran lebar tatakan 14.5 cm x 13.5 cm, tinggi sayap 3.5 cm dan panjang pipa 60 

cm. Ukuran lebar tatakan 22 cm x 16 cm dan panjang pipa 116 cm. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.25. U-Head 

 

c. Clamp 

Clamp adalah perangkat dari metal atau alat atau komponen digunakan 

untuk menyambung pipa, mengeratkan sambungan pipa atau mengunci antar pipa 

(dibagi 2, yaitu rigid clamp dan swivel clamp), Fix Swivel dan Clamp Swivel. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.26. Clamp 
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2.5.2 Aksesoris PD8 

a. Joint Pin 

Frame Connector (Joint Pin) merupakan aksesoris tambahan yang 

digunakan sebagai alat sambung pada Frame R200, R150 dan R110, dengan 

diameter lingkarang 4.8 cm, diameter lingkaran tengah 7 cm dan panjang pin 16 

cm. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.27. Joint Pin 

b. Spindle 

Spindle (poros) digunakan sebagai dasar atau tumpuan pada PD-8 dan 

digunakan sebagai poros untuk head plate (u-head) dan juga bisa digunakan untuk 

mengatur level setelah di kombinasikan dengan base plate (jack base) dan quick 

jack, dengan panjang 116 cm. 



28 

 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.28. Spindle 

c. Pin 

Pin merupakan aksesoris tambahan yang di gunakan untuk beragam 

koneksi seperti koneksi antara spindle dengan jack base maupun u-head, dengan 

panjang pin 11 cm dan diameter pin 1.6 cm. Setelah pin di koneksikan dengan 

jake base maupun u-head pin di berikan pengunci yaitu, cotter pin berupa kawat 

yang di masukkan ke dalam salah satu lubang yg ada di pin dengan tujuan agar 

pin yang telah terkoneksi dengan spindle dan jake base maupun u-head tidak 

mudah terlepas. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.29. Pin 
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d. Base Plate 

Base plate (jack base), dudukan spindle PD-8 digunakan sebagai pijakan 

dan juga berfungsi sebagai pengatur level setelah di kombinasikan dengan spindle 

dan quick jack. Ukuran 15 cm x 15 cm dan tinggi cerobong tabung 8 cm dengan 

tebal plat 1 cm. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.30. Base Plate 

e. Head Plate 

Head plate (u-head), yang berfungsi sebagai penyangga balok , digunakan 

sebagai penopang atas disertai dengan pengatur level setelah di kombinasikan 

dengan spindle dan quick jack, yang diaplikasikan sebagai tatakan. Ukuran 22 cm 

x 16 cm dengn tebal plat 1.2 cm, tinggi plat dalam 6 cm. 

 

(Sumber : TWJO) 

Gambar 2.31. Head Plate 



30 

 

2.6 Penunjang Pekerjaan 

2.6.1 H-Beam 

Baja Profil H Beam sesuai dengan namanya mempunyi bentuk seperti 

Hurup ‘H’ dengan dimensi ukuran lebar dan kuping sama contoh dimensinya 

100mm x 100mm. Beda dengan material WF Beam yang selalu Lebar dengan 

kupingnya dimensi berbeda kali setengahnya Contohnya 200mm x 100mm. Baja 

Profil H Beam digunakan sebagai bahan konstruksi rangka Gedung, Jembatan, 

Pembuatan Kapal dan lain lain. Fungsinya Sebagai pasangan dari baja profil WF 

yang bisa dijadikan Kolom atau Tiang pada struktur rangka bangunan gedung 

material H Beam yang beredar dipasaran Indonesia yaitu Produk Lokal Gunung 

Garuda, Krakatau Steel Hot Rolled Standart dan Import China Hot Rolled 

Standart. 

Produk H Beam Lokal dengan standart Hot Rolled hanya produksi sampai 

ukuran 350mmx350mm saja (Gunung Garuda) sedangkan KS Hanya sampai 

ukuran 250mmx250mm saja. Ukuran standart dipasaran paling besar yaitu 100 

sapai dengan 400. Namun, untuk ukuran 400 Hot Rolled hanya ada produk 

Import. Secara umum Spesifikasi material pada Baja Profile H Beam adalah JIS 

G3101 SS400, ASTM A 36 ; BS 4360 ; DIN 17 100 JIS G 3101 ; JIS 3106 akan 

tetapi, tersedia Spesifikasi material yang lainnya seperti SM490 YA/YB. 
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(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 2.32. Install H-Beam 

2.6.2 Sleeper Shoring 

 Sleeper shoring berfungsi sebagai dudukan shoring yang kokoh, apabila 

tidak kokoh maka 1 shoring jatuh menyebabkan semua shoring jatuh seperti 

domino. Sleeper shoring memiliki ukuran tebal dan lebar yang bervariasi 

menyesuaikan kebutuhan beban yang di terima. Semakin besar beban yang di 

terima maka ukurannya semakin lebar dan tebal, dan tulangannya pun mengikuti 

desain. 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 2.33. Sleeper dan Bed Beam 


