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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu merupakan kota yang berdomisili di daerah Jawa Timur

bertepatan disamping Kota Malang. Kota ini terletak pada ketinggian 700 sampai

1000 m di atas permukaan laut yang mempunyai suhu rata – rata antara 12 o sampai

19 o C. Kota ini dikelilingi berbagai gunung seperti Gunung Panderman, Gunung

Arjuno, Gunung Welirang dan masih banyak lagi. Kondisi seperti ini berpengaruh

terhadap proses pembangunan sebagai penunjang kehidupan masyarakat Kota Batu

seperti vila, restaurant, dan hotel.

Dalam pengerjaan struktur, salah satu hal terpenting pada suatu kontruksi

adalah pondasi. Pamungkas (2013:1) menjelaskan bahwa pondasi ialah strukur

yang berada dibawah pada suatu bangunan (tanggul, menara, dinding penahan,

terowongan, jalan raya, jembatan, gedung dsb) dimana fungsinya mendistribusikan

beban vertikal yang ada diatas (kolom) ataupun beban horizontal ke dalam tanah.

Pamungkas (2013:9-10) menjelaskan bahwa perencanaan pondasi memerlukan

beberapa data tentang karakter tanah dimana tempat bangunan tersebut berada dan

berat struktur yang ada di atas struktur bawah atau pondasi yang sudah direncankan.

Karakter jenis tanah yaitu jenis tanah yang berada di bawah permukaan tanah, tinggi

muka air tanah, kadar air, dsb. Berat struktur yang bekerja bergantung kepada

jumlah tingkat bangunan, tipe material bangunan yang dipergunakan, jenis beban

yang bekerja pada bangunan tersebut. Menurut Pamungkas (2013:11) daya dukung

tanah (σ) adalah kemampuan tanah memikul tekanan, atau tekanan maksimum yang

diijinkan yang bekerja pada tanah di atas pondasi.

Daya dukung terfaktor (σult) atau Factored Bearing Capacity adalah

kemampuan tanah memikul tekanan atau tekanan maksimum pada batas runtuh.

Daya dukung tanah ditentukan dan dibatasi oleh beberapa hal, pertama adalah aman

terhadap runtuhnya tanah (σult / SF). Kedua adalah aman terhadap penurunan akibat

konsolidasi tanah sehingga penurunan total tidak terlalu besar. Daya dukung

terfaktor dipengaruhi oleh nilai parameter tanah (φ, c, ϒ), kedalaman pondasi Df,
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ukuran dan bentuk pondasi, sifat tanah terhadap penurunan, kedalaman muka air

tanah. Dalam paramter tanah ada sudut geser tanah (φ), kohesi tanah (c), berat isi

tanah (ϒ), bisa berat isi kering tanah (ϒdry) ataupun berat isi jenuh tanah (ϒsaturated).

Penentuan besar parameter tanah dilakukan dengan investigasi pada lapangan.

Daya dukung tanah merupakan salah satu permasalahan kegagalan pada

bangunan yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan, terutama

terhadap struktur bawah bangunan, yaitu pondasi yang akan menahan beban

struktur atas bangunan itu sendiri. Tanah dengan tekstur berlempung pada Kota

Batu dikhawatirkan akan mengalami penurunan akibat gaya yang bekerja pada

struktur di atasnya. Maka dengan beberapa analisa dan pertimbangan permasalahan

ini biasanya dipecahkan dengan penggunaan pondasi tiang pancang yang dapat

mendistribusikan gaya berat struktur atas ke bagian tanah keras yang berada di

posisi bawah pondasi tersebut.

Dari hasil uraian diatas, maka penulis berniat untuk membuat penelitian

dengan judul “Studi Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Pada Proyek

Pembangunan Alpines Condotel Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ditinjau dalam studi perencanaan pondasi tiang

pancang pada proyek pembangunan Alpines Condotel Batu, antara lain:

1. Berapa beban kerja pada struktur atas yang akan diteruskan ke pondasi?

2. Berapa daya dukung pondasi tiang pancang?

3. Berapa penurunan yang terjadi pada tiang pancang?

4. Berapa dimensi dan desain penulangan pondasi?

1.3 Batasan Perencanaan

Ruang lingkup pembahasan dalam studi perencanaan pondasi tiang pancang

pada proyek pembangunan Alpines Condotel Batu ini dibatasi pada :

1. Studi adalah proyek pembangunan hotel Alpines Condotel Batu.

2. Tidak membahas masalah anggaran biaya, metode pelaksanaan, arsitektural,

dan manajemen kontruksi.

3. Perhitungan pada struktur atas hanya pada statika pembebanan dan

menggunakan aplikasi pendukung.
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4. Pembebanan struktur menggunakan PPIUG 1983.

5. Beban gempa sesuai dengan SNI 03-1726-2012.

6. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang (Pre-

cast).

7. Penggunaan pondasi tiang pancang ditinjau dari beban terberat yang

ditumpu.

1.4 Tujuan Studi

Adapun tujuan yang bisa didapatkan dari studi perencanaan pondasi tiang

pancang pada proyek pembangunan Alpines Condotel Batu adalah:

1. Mengetahui beban kerja pada struktur atas yang akan diteruskan ke pondasi.

2. Mengetahui besar daya dukung pada tiang pancang.

3. Mengetahui penurunan pada tiang pancang.

4. Mengetahui dimensi dan penulangan pondasi.

1.5 Manfaat Studi

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari studi perencanaan pondasi tiang

pancang pada proyek pembangunan Alpines Condotel Batu adalah:

1. Memberikan contoh perhitungan struktur bangunan bawah yaitu pondasi

tiang pancang.

2. Menambah wawasan kita di bidang geoteknik khususnya pada pondasi tiang

pancang.


