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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bangunan sipil terbagi atas dua bagian yaitu bangunan diatas tanah (Upper 

Structure) dan bangunan di bawah tanah (Sub Structure) yang membedakan diantara 

keduanya adalah bangunan atas dan tanah pendukung. Apabila tanah pendukung yang 

dijumpai adalah tanah bermasalah, misalnya tanah lunak, maka pemilihan jenis 

pondasi akan lebih sulit. Permasalahan utama bila suatu bangunan di atas tanah lunak 

adalah daya dukung dan penurunan (Bowles. 1993). 

Dimasa sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih dari masa ke masa di segala bidang, khususnya dalam bidang rekayasa 

konstruksi bangunan. Maka pada perencanaan pembangunan gedung bertingkat harus 

diperhatikan beberapa aspek penting, seperti aspek lingkungan, ekonomi serta aspek 

keamanan. Maka dari itu diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga setiap 

hambatan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan dating dapat diatasi dengan 

baik. 

Mengingat semakin meningkatnya tingkat perekonomian di Indonesia khususnya 

di wilayah Kalimantan Timur terutama di Kota Balikpapan yang sedang gencar 

mengaadakan pembangunan di berbagai sektor mulai dari pembangunan di sektor 

agama berupa dibangunnya Islamic Center yang bertujuan untuk meningkatkan taqwa 

di kota Balikpapan dan juga perluasan di sektor transportasi yakni proyek perluasan 

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang dimaksudkan untuk 

menunjang mobilitas udara yang semakin  tinggi baik  yang berasal dari Kota 

Balikpapan maupun dari luar Kota Balikpapan. Dan juga dengan adanya perluasan 

wilayah pabrik dan kilang milik Pertamina guna meningkatkan proses produksi 

dipabrik maka terdapat pula pembangunan beberapa gedung apatemen untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para karyawan di Pertamina Balikpapan. 

Tanah memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu dalam suatu pekerjaan 

konstruksi, bentuk dan struktur tanah tersebut harus dicermati dengan baik karena 

kondisi yang tak menentu dari jenis tanah yang berbeda-beda. Pertama-tama sekali 
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yang dikerjakan dan dilaksanakan di lapangan adalah pekerjaan pondasi, karena 

pondasi memiliki fungsi yang sangat besar dan penting pada suaru pekerjaan teknik 

sipil. Secara umum. Pondasi dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari konstruksi 

bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang 

disalurkan dari struktur atas (Upper Structure) ke tanah dasar pondasi yang cukup 

kuat guna menahan beban tersebut tanpa terjadinya keruntuhan geser tanah dan 

differential settlement pada sistem strukturnya. 

Berdasarkan kedalaman tertanamnya pondasi di dalam tanah, mka pondasi 

dibedakan menjadi pondasi dangkal (Shallow Foundation) dan pondasi dalam (Deep 

Foundation) (Das, 1995). Pemilihan jenis pondasinya pun tergantung pada jenis 

struktur atasnya, apakah termasuk konstruksi beban ringan atau beban berat dan jenis 

tanahnya. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis 

pondasi adalah batasan-batasan akibat konstruksi diatasnya (Upper Structure), waktu 

dan biaya pekerjaan serta kekuatan dari pondasi itu sendiri. Untuk konstruksi beban 

ringan dan kondisi tanah cukup baik, biasanya dipakai pondasi dangkal, tetapi untuk 

konstruksi beban berat biasanya jenis yang dipakai adalah pondasi dalam (Deep 

Foundation. 

Sebagai mahasiswa dengan jurusan teknik sipil dalam konstruksi bangunan 

dituntut untuk dapat memperhitungkan serta merencankan suatu konstruksi dengan 

baik yang memerlukan perhitungan yang baik dan juga efisien sehingga dapat 

memberikan rasa aman kepada penggunanya.  

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalami tentang 

perhitungan kapasitas daya dukung maksimum pondasi terhadap beban yang bekerja 

di atasnya. Berdasarkan pemahaman diatas untuk membahas dalam penulisan tugas 

akhir ini dengan judul “Perencanaan  Pondasi Tiang Pancang pada Apartemen 

Pertamina RU-V Balikpapan” dimana pada penulisan Tugas Akhir ini membahas 

tentang perencanaan pondasi dalam, yaitu pondasi  tiang pancang. Pondasi tiang 

pancang (Pile Foundation) adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk 

menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak 

pada kedalaman tertentu. Tiang pancang sendiri berbentuk panjang dan langsing yang 

berguna untuk menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Daya dukung tiang 
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pancang diperoleh dari daya dukung ujung (End Bearing Capacity) yang diperoleh 

dari tekanan ujung tiang dan daya dukung gesek atau gaya adhsei antara tiang pancang 

dengan tanah disekelilingnya. 

Pondasi tiang pancang sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tiang perpindahan 

besar (Large Displacement Pile), tiang perpindahan kecil (Small Displacement Pile) 

dan tiang tanpa perpindahan (Non Displacement Pile). Menurut kulaitas bahan 

material yang digunakan, tiang pancang dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu 

tiang pancang kayu, tiang pancang beton atau tiang pancang bor, tiang pancang baja, 

dan tiang pancang composite (kayu – beton dan baja – beton). Untuk memancangkan 

tiang pancang kedalam tanah digunakan alat pancang  (Pile Driving Equipment) yang 

terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu drop hammer, diesel hammer dan double-acting 

hammer. 

Ada 2 (dua) metode yang biasa digunakan dalam penentuan kapasitas daya 

dukung tiang pancang, yaitu dengan cara pendekatan status dan dinamis. Penyelidikan 

tanah dengan menggunakan metode statis adalah penyelidikan dengan sondir dan 

Standard Penetration Test (SPT) untuk mempelajari sifat-sifat teknis tanah. 

Sedangkan penyelidikan tanah dengan menggunakan metode pendekatan dinamis 

dilakukan dengan menganalisis kapasitas ultimit dengan data yang diperoleh dari data 

pemancangan tiang (Christady, 2006)  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Berapa besar beban yang diterima pondasi ? 

2. Berapa besar kapasitas daya dukung tanah pondasi ? 

3. Berapa dimensi dan bagaimana desain pile cap ? 

4. Berapa besar penurunan akbiat beban struktur atas ? 
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1.3 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang telah diuraikan diatas, agar tidak 

meyimpang dari tugas akhir ini maka dibuat suatu batasan masalah. Batasan -  batasan 

masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan struktur bawah yaitu pondasi tiang pancang pada gedung Apartemen 

RU-V Pertamina Balikpapan 

2. Tidak merubah desain eksisting struktur atas gedung Apartemen RU-V Pertamina 

Balikpapan 

3. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

4. Aspek-aspek pendukung analisa yang ditinjau : 

a. Jenis tanah di lokasi proyek  

b. Daya dukung tanah 

c. Beban struktur di atasnya 

5. Tidak meninjau metode pelaksaan konstuksi dan manajeman konstruksi 

6. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang 

7. Tidak meninjau dari aspek arsitektural perencanaan 

8. Tidak membahas detail shear wall 

9. Analisa pembebanan dengan menggunakan aplikasi STAADPRO V8.i 

10. Peraturan yang digunakan untuk pembebanan struktur mengacu pada SNI-

1727:2013 yaitu Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan 

Struktur Lain. 

11. Peraturan yang digunakan untuk analisa gempa menggunakan SNI-1726:2012 

yaitu Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung dan Non Gedung 

12. Peraturan yang digunakan untuk desain dan penulangan pile cap menggunakan 

SNI-2847:2013 yaitu tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan. 

13. Titik yang ditinjau, yaitu beberapa titik pondasi tiang pancang kolompok (Pile 

Group) yang dianggap mampu mewakili keseluruhan titik dalam perencanaan. 
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1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan dari studi perencanaan ini meliputi sebagai berikut : 

1. Mengetahui beban dan gaya yang bekerja pada struktur atas pada gedung 

Apartemen RU-V Pertamina Balikpapan 

2. Mengetahui jumlah dan dimensi tiang pancang akibat beban struktur atas gedung 

Apartemen RU-V Pertamina Balikpapan dan hasil analisa daya dukung pondasi 

3. Mengetahui desain dan struktur penulangan pile cap yang sesuai dengan hasil 

analisa pembebanan, daya dukung dan jumlah pondasi tiang pancang yang 

dibutuhkan 

4. Mengetahui besarnya penurunan (Settlement) yang akan terjadi pada pondasi tiang 

pancang 

 

1.5 METODE PENULISAN 

Metode penulisan yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini menggunakan 

3 metode, antara lain : 

1. Studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data-data pendukung yang ada pada 

Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Refinery Unit V Balikpapan 

2. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan 

topik bahasan melalui studi kepustakaan 

3. Konsultasi, yaitu melakukan berbagai tanya jawab dengan beberapa pihak yakni 

pihak di lokasi Proyek Pembangunan Apartemen Refinert Unit V Balikpapan, para 

pakar dan dosen pembimbing dan pihak-pihak lain yang memahami materi topik 

tinjauan 

 

1.6 MANFAAT PERENCANAAN 

Dengan adanya studi perencanaan ini, penulis berharap bahwa tugas akhir ini 

dapat member manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung.adapun manfaat perencanaan yang ingin dicapai dari studi tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil yang 

selama ini telah penulis dapatkan. 
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b. Hasil dari studi tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

bahan kebijakan dalam perencanaan pondasi tiang pancang oleh 

Pemerintah kota Balikpapan. 

c. Sebagai penambah wawasan perencanaan pondasi tiang pancang di kota 

Balikpapan. 

d. Dapat dijadikan refrensi tambahan untuk rekan – rekan mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berkaitan dengan studi 

perencanaan pondasi tiang pancang 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat perencanaan dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II ini berisi tenang tinjauan pustaka atau teori – teori yang akan 

digunakan sebagai dasar hukum atau landasan dalam melakukan studi perencanaan 

tugas akhir ini. Tinjauan pustaka sendiri meliputi pembebanan gedung berdasarkan 

SNI yang berlaku di Indonesia, pengertian pondasi tiang pancang itu sendiri beserta 

hal-hal yang bersangkutan dengan teknik pondasi yakni berupa kapasitas daya dukung 

tiang pancang, berapakah jumlah tiang pancang kelompok yang diperlukan, 

perencanan dimensi dan desain dari pile cap yang akan digunakan serta sambungan 

antara pondasi dengan kolom sebagai penyambung serta memperhitungkan seberapa 

besar penurunan yang dapat tejadi 

BAB 3 METODE PERENCANAAN 

Pada Bab III ini berisi tentang metode perencanaan yang akan digunakan untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder tentang pondasi berupa data tanah lokasi, 

denah serta detail structural gedung apartemen Refinery Unit V Balikpapan, langkah 

– langkah dari perencanaan dan pengumpulan data dan sumber data lainnya yang 

menjadi pendukung dalam perencanaan pondasi tiang pancang Gedung Apartemen 

Refinery Unit V Balikpapan. 



7 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Pada Bab IV ini berisi tentang data hasil perencanaan dan analisis pembahasan 

mengenai perencanaan pondasi tiang pancang apartemen Refinery Unit V 

Balikpapan. Yaitu berat sendiri gedung, dimensi pondasi yang diperlukan,  jumlah 

tiang pancang yang dibutuhkan, dimensi pile cap serta kontrol terhadap penurunan 

yang terjadi. 

.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan Pondasi Tiang Pancang  pada suatu konstruksi gedung. 


