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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Seiring dengan perkembangan yang makin pesat di Negara ini banyak 

sekali kita menjumpai bangunan dengan fasilitas umum yang tersebar di daerah 

maju seperti hotel, mall, apartemen, tempat wisata dan seperti hal lainnya. 

Pembangunan Hotel Rayz ini merupakan salah satu pembangunan hotel di 

daerah malang yang menunjang para wisatawan berlibur dan menginap di daerah 

wisata. Yang kita ketauhi bahwa Malang dikenal dengan daerah pegunungan 

maupun wisata, hal itu dapat dilihat dari banyaknya dataran tempat wisata yang 

banyak. Dan juga mengundang banyak pengusaha untuk mendirikan banyak 

tempat istirahat untuk para wisatawan berupa Hotel atau bangunan yang tinggi. 

          Bangunan yang tinggi tidak lah lepas dari struktur bawah atau pondasi 

yang menunjang. Yang kita ketahui bahwa pondasi ialah bagian dari struktur 

bawah atau dasar dari sebuah pembangunan. Untuk memulai pembangunan 

sebuah gedung memang harus memperhatikan secara detail tentang pondasinya. 

Tidak boleh sembarang pondasi yang direncanakan namun harus mempunyai 

perhitungan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. 

          Di dalam karya tulis ini, perencanaan akan desain dan analisa pondasi 

tiang bor dengan menggunakan bangunan Hotel Rayz-Malang Jawa Timur 

dengan jumlah lantai sebanyak 10 lantai. Secara keseluruhan, karya tulis ini 

memberikan contoh yang dapat menjadi panduan dalam mendesain pondasi 

tiang bor pada struktur bangunan bertingkat dengan jumlah tingkatan yang 

banyak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis di atas, adapun rumusan 

masalah dalam perencanaan pondasi tiang bor ini adalah: 

1. Berapakah beban yang diterima pondasi tiang bor akibat beban struktur atas 

Hotel Rayz Malang? 

2. Berapakah besar daya dukung pondasi tiang bor (bored pile) Hotel Rayz 

Malang? 

3. Berapa dimensi dan bagaimana desain penulangan pile cap dan pondasi 

tiang bor (bored pile)? 

4. Berapakah penurunan yang terjadi pada pondasi tiang bor (bored pile)? 

1.3 Tujuan Studi 

Tujuan dari studi perencanaan ini: 

1. Mengetahui beban yang bekerja pada struktur atas Hotel Rayz Malang yang 

akan diteruskan ke pondasi tiang bor. 

2. Mengetahui hasil analisa daya dukung pondasi. 

3. Mengetahui dimensi dan bagaimana desain penulangan pile cap dan pondasi 

tiang bor (bored pile). 

4. Mengetahui besarnya penurunan yang akan terjadi pada pondasi tiang bor. 

 

1.4 Manfaat Studi 

 Manfaat dari studi perencanaan ini: 

1. Perencanaan ini memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang tenik sipil. 

2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana cara perencanaan pondasi 

khususnya pada pondasi tiang bor. 
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1.5 Batasan Masalah 

          Untuk membatasi lingkup dalam studi perencanaan struktur pondasi 

tiang bor pada Hotel Rayz Malang ini, maka perencanaan hanya dibatasi pada: 

1. Perencanaan pondasi pada Hotel Rayz Malang yang digunakan adalah

pondasi tiang bor.

2. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Tidak meninjau dari aspek arsitektural perencanaan Hotel Rayz Malang.

4. Data pendukung tanah yang digunakan ialah data hasil uji SPT (Booring

Log).

5. Tidak mininjau dari metode pelakasanaan konstruksi dan manajemen

konstruksi.

6. Untuk peraturan yang digunakan untuk pembebanan gedung mengacu pada

SNI 1727-2013 yaitu tentang pembebanan minimum pada bangunan

gedung.

7. Untuk peraturan yang digunakan untuk pembebanan gempa SNI 1726-

2012.

8. Peraturan yang digunakan untuk desain dan penulangan pile cap SNI 2847-

2013.

9. Titik yang ditinjau, yaitu beberapa titik pondasi tiang bor kelompok (Pile

Group) dan dipilih secara acak  yang dianggap mampu mewakili

keseluruhan titik dalam perencanaan.




