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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi yang begitu canggih dan perkembangan

media masa yang menampilkan konten-konten multimedia yang berhubungan

dengan desain atau model bangunan baik gedung maupun jalan dalam bentuk 3D

Disini penulis ingin menyajikan metode pelaksanaan pekerjaan jalan

menjadi sebuah produk berupa model animasi, sehingga tahapan-tahapan

pekerjaan dan sistem pelaksanaan pekerjaan dapat dipahami dengan lebih mudah

oleh pihak yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, maupun

sebagai media pembelajaran bagi kalangan mahasiswa, dikarenakan tidak semua

kalangan mahasiswa bisa membaca gambar hasil perencanaan dan bagaimana

tahapan pekerjaannya, jadi diharapkan dengan adanya animasi proses pelaksanaan

pekerjaan jalan ini mahasiswa juga dapat lebih memahami bagaimana proses

pelaksanaan pekerjaan jalan dan sekaligus sebagai media pembelajaran.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode yang dibuat secara teknis

yang mengacu pada spesifikasi umum binamarga 2018 dan spesifikasi teknis

kegaiatan yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang

sistematis dari awal sampai akhir yang meliputi tahapan pekerjaan utama dan

uraian cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis, oleh sebab itu pada tugas akhir ini penulis

mengambil studi kasus pada proyek pekerjaan peningkatan jalan H. Imam

Munandar – Dumai Timur, dengan panjang  jalan ± 1.283 Km.

Penulis membuat sebuah animasi 3D dengan menggunakan aplikasi

berupa sketchup dan Enscape . Animasi ini menggunakan teknik tracking kamera.

tracking kamera merupakan cara untuk untuk melihat dari model 3D yang dibuat

dengan pandangan kamera yang berjalan sendiri. Model 3D yang akan dibuat

kemudian diberi texture serta mengatur tata letak dan peran setiap alat yang

digunakan kemudian digabungkan dengan teknik tracking kamera.
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1.2  Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ditulis, maka dapat diambil beberapa rumusan

masalah yaitu :

1. Bagaimana metode pelaksanan pekerjaan jalan (flexible pavement) terhadap

spesifikasi yang telah disyaratkan ?

2. Bagaimana tampilan animasi metode pelaksanaan pekerjaan peningkatan

jalan dengan perkerasan (flexible pavement)

1.3 Tujuan

Tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode dari pelaksanaan pekerjaan jalan terhadap

spesifikasi yang telah disyaratkan

2. Untuk mengetahui tampilan metode pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan

dengan tampilan animasi

1.4 Batasan masalah

Dengan adanya keterbatasan, maka untuk mencapai hasil Tugas akhir yang

maksimal, perlu dilakukan beberapa pembatasan masalah yaitu :

1. Data perencanaan pekerjaan berupa data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota

Dumai

2. Tidak merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Anggaran

Biaya

3. Tidak melakukan perhitungan Produktivitas Alat Berat.

4. Menggunakan aplikasi autocad untuk melihat gambar perencanaan yang

didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

5. Menggunakan aplikasi autocad untuk melihat gambar perencanaan yang

didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

6. Menggunakan aplikasi sketchup untuk proses pembuatan modeling animasi

7. Menggunakan aplikasi Enscape untuk pembuatan animasi dan rendering

8. Penelitian ini bertempat di Jalan Imam Munandar – Dumai Timur dengan

panjang jalan ± 1.283 Km.
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9. Menggunakan metode pelaksanaan pekerjaan spesifikasi umum binamarga

2018

10. Metode pelaksanaan merujuk pada spesifikasi khusus dan As Built Drawing

pada Pekerjaan Peningkatan Jalan H.Imam Munandar - Dumai Timur

11. Divisi pekerjaan yang dijadikan animasi hanya divisi 1 umum, divisi 3 tanah,

divisi 5 perkerasan berbutir, divisi 6 perkerasan aspal

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun atas beberapa bab, untuk

mempermudahkan dalam penulisan, tugas akhir ini dituliskan dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

perancangan, batasan masalah, Manfaat Penulisan dansistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini sesuaikan dengan teori yang menimbulkan gagasan berdasarkan

judul tugas akhir

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bahan dan alat yang digunakan dengan alir teknik

pengumpulan data

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang metode pelaksanaan dan video animasi.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang telah dicapai untuk menjawab tinjauan dari

tugas akhir ini dan saran bagi yang ingin melanjutkan tugas akhir
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1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut:

1. Dengan adanya animasi metode pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ini

harapannya dapat membantu pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas

(Konsultan Pengawas)  lebih memahami prosedur pelaksanaan pekerjaan

peningkatan jalan

2. Animasi metode pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ini dapat juga

sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa.

3. Dengan adanya animasi metode pelaksanaan pekerjaan jalan ini harapanya

mahasiswa dapat lebih cepat dalam memahami proses tahapan pekerjaan

peningkatan jalan.
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