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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondasi, merupakan bagian dari struktur bawah (sub structure),

mempunyai peranan penting dalam memikul beban struktur atas sebagai akibat

dari adanya gaya-gaya yang terjadi pada struktur atas (upper structure) seperti

gaya angin, gaya gempa maupun berat struktur itu sendiri. Struktur bawah secara

umum terdiri atas 2 tipe pondasi yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam.

Pondasi dangkal pada umumnya cukup memadai untuk konstruksi beban ringan

dengan lapisan tanah yang cukup baik, sedangkan untuk pondasi dalam dapat

dikategorikan berdasarkan besarnya perpindahan (displacements) pada struktur

yang ditopangnya yaitu large-displacement, small-displacement, dan non-

displacement. Untuk pondasi non-displacement, konstruksi tiang pancang

dipasang dengan pre-cast dan pada umumnya disebut dengan pondasi pile cap.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan daya dukung pondasi

dalam menyalurkan beban struktur atas ke lapisan tanah dipengaruhi oleh

parameter tanah seperti kohesi (c), sudut geser tanah (φ), berat isi (γ), baik itu

berat isi kering (γdry) maupun berat isi jenuh (γsaturated), dan modulus young

(E). Penentuan lapisan tanah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data

investigasi lapangan dan dilanjutkan dengan penentukan besar parameter tanah

pada tiap lapisan.

Besar parameter tanah dapat ditentukan berdasarkan investigasi lapangan
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seperti Standard Penetration Test (SPT) ataupun uji laboratorium seperti uji

triaksial dan direct shear.

Dalam perencanaan pondasi tiang kita tidak hanya merencanakan daya

dukung dan penurunannya saja tetapi juga memperhitungkan gaya – gaya yang

lain seperti gaya geser negative, gaya geser lentur, gaya aksial dan lateral, momen

dan deformasi.

Dari hasil penjelasan tersebut di atas, penulis membuat penelitian dengan judul

“Perencanaan Struktur Tiang Pancang  Pada Pembangunan Stadion Gresik”

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah beban kerja pada struktur atas yang akan diteruskan

kepondasi  ?

2. Berapakah daya dukung pondasi tiang pancang ?

3. Berapakah penurunan yang terjadi pada tiang pancang ?

4. Berapa dimensi dan desain penulangan pondasi ?

1.3 Batasan Masalah

1. Obyek studi adalah proyek pembangunan stadion internasional gresik

pada lokasi Tribun Barat stadion.

2. Tidak membahas masalah anggaran biaya.

3. Perhitungan pada struktur atas hanya pada statika pembebanan.

4. Hanya ditinjau pada pondasi tiang pancang kelompok.
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1.4 Tujuan Studi

1. Mengetahui berapa beban kerja pada struktur atas yang akan diteruskan

kepondasi.

2. Mengetahui berapa besar daya dukung tiang pancang.

3. Mengetahui penurunan yang terjadi pada tiang pancang.

4. Mengetahui berapa dimensi dan penulangan pondasi.

1.5 Manfaat Studi

1. Guna memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam

mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang Geoteknik terutama

pada penjelasan penurunan pondasi pada tanah-tanah bermasalah.

2. Dapat mengetahui atau memberikan contoh cara perhitungan struktur

bangunan bawah gedung.


