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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan perekonomian global, pembangunan di Indonesia

telah tersebar di berbagai kota besar maupun daerah-daerah yang mulai

berkembang, khususnya di Kota Batu yang sangat diperlukan fasilitas-fasilitas

umum, seperti hotel, mall, tempat wisata, sekolah, dan lain sebagainya. Proyek

pembangunan NEO Java Condotel Batu merupakan salah satu langkah untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang berlibur di Kota Batu

akan fasilitas tempat menginap sementara dengan pelayanan berkelas.

Gedung NEO Java Condotel Batu merupakan gedung condotel yang

dibangun di atas tanah pasir berlanau serta terletak di ketinggian 700 – 1700

meter di atas permukaan laut. Condotel berkonstruksi beton bertulang ini

memiliki 8 lantai dengan 152 unit terbaik untuk menjadi pilihan masyarakat

yang ingin memiliki investasi properti dengan iklim sejuk yang berada di

kawasan destinasi wisata favorit keluarga di Jawa Timur.

Struktur gedung condotel ini terdiri dari struktur atas dan struktur bawah.

Struktur atas terdiri dari plat, balok, kolom, dan struktur atap. Sedangkan

struktur bawah terdiri dari pondasi dan dudukan beton (pile cap). Pondasi

merupakan komponen struktur yang sangat penting pada pengerjaan struktur

suatu konstruksi karena pondasi sebagai dasar suatu bangunan dimana tanpa

adanya pondasi yang baik maka bangunan tidak akan kuat dan kokoh untuk

ditempati. Pondasi yang dibebani akan meneruskan beban ke tanah sehingga

tanah di sekitar pondasi akan mengalami tekanan atau terjadinya tegangan

tanah. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan harus mempertimbangkan jenis

tanah, daya dukung tanah, struktur atas, lokasi proyek, dan lain sebagainya.

Pemilihan pondasi dapat ditinjau berdasarkan kebutuhan proyek dimana dapat

menggunakan pondasi dangkal atau pondasi dalam.

Salah satu permasalahan pada bangunan yang pada umumnya terjadi

terletak pada penurunan. Perencanaan struktur bawah (pondasi) perlu
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diperhitungkan dengan baik dan benar agar terhindar dari penurunan akibat

gaya yang bekerja pada struktur atas. Penggunaan pondasi tiang bor dapat

mengatasi permasalahan tersebut yang mana akan mendistribusikan gaya yang

bekerja ke dalam lapisan tanah. Untuk mengetahui letak lapisan tanah keras,

dapat dilakukan tes sondir atau Cone Penetration Test (CPT) yang akan

menjadi dasar perhitungan daya dukung tiang bor.

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini membahas mengenai studi

perencanaan pondasi tiang bor (bored pile) pada proyek pembangunan NEO

Java Condotel Batu dimana perencanaan pondasi tiang bor (bored pile) ini

mempertimbangkan aspek-aspek keamanan struktur seperti analisa

pembebanan struktur dengan gaya-gaya yang bekerja serta daya dukung tanah

pada daerah proyek.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ditinjau dalam studi perencanaan pondasi tiang bor

(bored pile) pada proyek pembangunan NEO Java Condotel Batu, antara lain:

a) Berapa besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor (bored

pile)?

b) Berapa besar kapasitas daya dukung pondasi tiang bor (bored pile)?

c) Berapa dimensi dan bagaimana desain penulangan pile cap dan pondasi

tiang bor (bored pile)?

d) Berapa besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan dalam studi perencanaan pondasi tiang bor

(bored pile) pada proyek pembangunan NEO Java Condotel Batu ini dibatasi

pada:

a) Perencanaan struktur bawah, yaitu pondasi tiang bor (bored pile) pada

proyek pembangunan NEO Java Condotel Batu.

b) Aspek-aspek pendukung analisa yang ditinjau, yaitu:

1. Jenis tanah

2. Data daya dukung tanah

3. Zona wilayah gempa
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4. Beban struktur di atasnya

c) Tidak meninjau dari segi metode pelaksanaan, analisa biaya,

arsitektural, sistem drainase, dan manajemen konstruksi.

d) Analisa pembebanan struktur atas menggunakan aplikasi pendukung

(STAAD PRO).

e) Pembebanan struktur menggunakan SNI 03-1727-2013 Beban

Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.

f) Beban gempa sesuai dengan SNI 03-1726-2012.

g) Titik yang ditinjau adalah titik-titik pondasi tiang bor kelompok (pile

group) yang memiliki beban terbesar.

1.4 Tujuan Perencanaan

Tujuan yang bisa didapatkan dari studi perencanaan pondasi tiang bor

(bored pile) pada proyek pembangunan NEO Java Condotel Batu adalah:

a) Mengetahui besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor

(bored pile).

b) Mengetahui kapasitas daya dukung pondasi tiang bor (bored pile).

c) Mengetahui besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas.

d) Mengetahui dimensi dan desain penulangan pondasi tiang bor (bored

pile).

1.5 Manfaat Perencanaan

Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan ini adalah:

a) Menambah pengetahuan khususnya di bidang geoteknik mengenai

pondasi tiang bor  (bored pile).

b) Menjadi referensi yang berguna bagi akademisi dan praktisi teknik sipil

dalam merencanakan struktur bawah yaitu pondasi tiang bor (bored

pile).


