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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pondasi merupakan struktur bawah suatu bangunan yang berfungsi 

meneruskan beban dari struktur atas kepada lapisan tanah tanpa mengakibatkan 

keruntuhan geser tanah dan penurunan tanah pondasi yang berlebihan. Ada dua 

jenis pondasi yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pemilihan jenis pondasi 

tergantung suatu struktur bangunan atau beban struktur di atasnya, serta kondisi 

tanah disekitar bangunan tersebut. 

Pile cap berfungi menyalurkan beban gaya dari struktur kolom diatasnya 

kepada struktur pondasi dalam. Pile cap juga berfungsi mengikat pondasi 

kelompok, sehingga gaya-gaya dari kolom tersebar rata kepada pondasi di 

bawahnya. Secara analitis, pile cap akan menerima gaya aksial dari kolom, tekanan 

tanah, dan daya dukung dari pondasi dalam. Selain itu pile cap juga akan menerima 

gaya lateral yang diakibatkan oleh gempa bumi. Bila pile cap menerima gaya dari 

beban-beban tersebut, maka akan timbul momen lentur, gaya geser, dan tegangan 

dalam pile cap. Gaya-gaya yang diterima oleh pondasi harus dapat ditahan oleh 

beton dan tulangan yang direncanakan. 

Pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang 

umumnya digunakan sebagai pondasi bangunan seperti jembatan, gedung 

bertingkat, pabrik, gedung industri, menara, dermaga, dll. Dimana semuanya 

konstruksi yang memiliki dan menerima beban relatif berat. Secara umum pondasi 

tiang pancang digunakan apabila kondisi tanah dasar di bawah bangunan tidak 

memiliki daya dukung yang mampu memikul berat bangunan diatasnya, serta 

kedalaman tanah keras berada sangat dalam. 

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. Dari data-data sampel lapisan tanah atau 
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statigrafi tanah di Banjarmasin terlihat lapisan tanah didominasi oleh lempung 

sangat lunak sampai kedalaman ± 20 meter. 

Pada umumnya semua bangunan itu dibuat di atas atau di bawah 

permukaan tanah, sehingga harus direncanakan suatu struktur di bagian bawah 

bangunan tersebut yang mampu 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. 

Gedung Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

dibangun di daerah rawa yang terdapat tanah lunak. Sehingga membutuhkan 

metode perencanaan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Dalam tugas akhir ini 

penulis ingin mencoba mengkonsentrasikan suatu perencanaan pondasi tiang 

pancang pada Gedung Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat 

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 Cone 

Penetration Test. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditinjau dalam perencanaaan pondasi tiang pancang 

gedung Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai berikut : 

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

pondasi? 

2. Berapa besar kapasitas daya dukung pondasi tiang pancang? 

3. Berapa penurunan yang terjadi pada pondasi tiang pancang ? 

4. Berapa dimensi dan desain penulangan pile cap? 
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1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan dalam studi perencanaan pondasi tiang pancang 

pada Gedung Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini 

dibatasi pada:  

1. Gedung yang ditinjau dalam perencanaan pondasi meliputi gedung A. 

2. Perhitungan pada struktur atas hanya pada statika pembebanan. 

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

4. Perhitungan berdasarkan data CPT (Cone Penetration Test). 

5. Tidak menghitung rencana anggaran biaya. 

6. Tidak merencanakan perakitan dan pemasangan pondasi. 

7. Tidak meninjau penggabungan tiang pancang. 

1.4. Tujuan Studi Perencanaan 

Tujuan tugas akhir dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pascasarjana 

Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut : 

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

diteruskan ke pondasi tiang pancang. 

2. Menganalisa 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. 

1.5. Manfaat Studi Perencanaan 

1. Sebagai acuan dalam merencanakan pondasi tiang pancang dengan data 

sondir dan Boring Log. 

2. memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai masalah tentang 

menganalisa struktur pondasi tiang pancang.. 

 


