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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Banjarmasin berada di bawah permukaan laut yang dipengaruhi oleh 

pasang naik dan pasang surut air laut. Bentang alam kota yang relatif landai ini 

menyebabkan terbentuknya kawasan lahan rawa dan terdapat ratusan saluran air 

baik alami dan buatan berupa sungai dan terusan (kanal). Salah satu kendala yang 

sering di alami oleh beberapa proyek pembangunan ada di Banjarmasin adalah 

sulitnya mendapatkan karakteristik pondasi yang sesuai dengan lahan rawa yang 

mendominasi area kota Banjarmasin.  

Mengingat hampir semua bangunan itu dibuat di atas atau di bawah 

permukaan tanah, maka harus direncanakan suatu struktur di bagian bawah 

bangunan tersebut yang dapat memikul beban atau gaya yang bekerja melalui 

bangunan diatasnya. Jika tanah itu tidak cukup keras dan tidak mampu memikul 

beban di atasnya, maka pondasi gedung itu tidak dapat dibangun langsung di atas 

tanah itu. Karena dikhawatirkan tanah itu akan rusak atau turun akibat gaya yang 

bekerja melalui struktur yang ada di atasnya, maka diperlukan suatu konstruksi 

seperti tiang pancang untuk meneruskan gaya tersebut ke lapisan tanah yang 

mampu memikul gaya itu sepenuhnya.  

Masalah-masalah teknik seperti di atas sering dijumpai oleh ahli-ahli teknik 

sipil sehingga harus dipertimbangkan sedalam-dalamnya, yakni untuk meramal dan 

menentukan kemampuan pondasi akibat daya dukung tanah dan kemungkinan 

dalamnya penurunan yang akan terjadi disebabkan oleh gaya yang bekerja. 
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Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin merupakan 

salah satu gedung khusus laundry,dapur, dan fasilitas bedah rumah sakit yang 

dibangun di dalam perkomplekan Gedung RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh 

Banjarmasin. Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh ini didesain 

memiliki 5 (lima) lantai. Dalam tugas akhir ini penulis ingin mencoba 

mengkonsentrasikan suatu perencanaan pondasi tiang pancang pada Gedung CSSD 

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan tetap memperhatikan analisa 

pembebanan struktur atas yang akan diterima oleh pondasi, gaya-gaya yang bekerja 

dan karakteristik tanah di lapangan berdasarkan hasil penyelidikan tanah berupa 

Boring Log dan Dutch Cone Penetration Test. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ditinjau dalam perencanaan struktur pondasi tiang 

pancang pada Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa beban yang bekerja pada struktur atas yang akan diterima pondasi? 

2. Berapa jumlah dan dimensi tiang pancang yang sesuai dengan daya dukung 

ijin tiang? 

3. Berapa penurunan yang terjadi pada pondasi tiang pancang? 

4. Berapa dimensi dan desain penulangan pile cap? 

 

1.3. Batasan Perencanaan 

Lingkup pembahasan dalam perencanaan struktur pondasi tiang pancang 

Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin ini dibatasi pada: 
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1. Obyek perencanaan adalah Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari 

Saleh. 

2. Tidak meninjau Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Gedung CSSD 

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh. 

3. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang (pre-

cast). 

4. Analisa pembebanan struktur atas menggunakan aplikasi Staad Pro V8i. 

5. Peraturan pembebanan untuk Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari 

Saleh disesuaikan dengan data perencanaan terdahulu yaitu Peraturan 

Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 (PPIUG 1983). 

6. Perhitungan beban gempa sesuai dengan SNI 1726-2012. 

7. Titik yang ditinjau pada pondasi tiang pancang kelompok (pile group) 

adalah titik-titik dimana beban terbesar terjadi. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Perencanaan 

Adapun maksud dan tujuan dari perencanaan struktur pondasi tiang pancang 

Gedung CSSD RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa beban  dan gaya yang bekerja pada struktur gedung yang akan 

diteruskan ke pondasi tiang pancang. 

2. Mengetahui besarnya daya dukung pondasi tiang pancang. 

3. Memperhitungkan penurunan yang akan terjadi pada pondasi tiang 

pancang. 

4. Menghasilkan perencanaan penulangan pondasi dan pile cap yang sesuai 

dengan hasil analisa pembebanan dan daya dukung pondasi tiang pancang. 


