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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1 Waktu Pelaksanaan Proyek 

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak kerja, waktu 

pelaksanaan pembangunan selama 333 hari, dan dimulai pada tanggal 25 April 

2015. 

3.2 Lokasi Perencanaan 

Gedung apartemen RU-V Pertamina Balikpapan yang terletak di jalan Letjend 

Suprapto, Balikpapan, Kalimantan Timur. 

 
Gambar 3.1 Foto Satelit Lokasi Gedung Apartemen Pertamina Balikpapan 

Sumber : google earth 

3.3 Prosedur Perencanaan 

Prosedur perencanaan pondasi tiang pancang merupakan tahapan perhitungan 

secara manual dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan langkah-

langkah yang dijabarkan dalam diagram alir pada Gambar 3.2. 
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 Gambar 3.2. Diagram Alir 
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3.3.1 Studi Literatur  

Dalam studi literatur ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dasar-dasar 

pemahaman tentang ilmu pondasi yang dimaksudkan untuk mempermudah proses 

analisa maupun maupun kendala-kendala yang ada serta memberikan batasan-

batasan berdasarkan standar perencanaan yang ada di Indonesia. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Dalam studi perencanaan pondasi tiang pancang sedikitnya diperlukan 3 data 

pendukung yaitu : 

1. Data tanah (Boring Log dan Dutch Cone Penetration Test) 

2. Data teknis struktur terdiri dari 2 bagian : beban bangunan dan fungsi bangunan 

3. Data wilayah gempa, dimana utnuk mengetahui pengaruh dari gerakan tanah 

akibat gempa pada daya dukung pondasi 

3.3.3 Perhitungan Pembebanan Struktur Atas 

Perhitungan pembebanan ini bertujuan untuk menemukan berapa berat beban 

yang nantinya diterima oleh pondasi, sehingga dapat direncanakan pondasi yang 

efisien dan mampu menahan beban struktur yang diterima. Dalam hal ini 

mempergunakan aplikasi bantuan untuk mempermudah perhitungan beban dari 

struktur atas yaitu dengan menggunakan STAADPro V8i tanpa melupakan standar 

yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 

Gedung (PPIUG) 1983. 

3.3.4 Perencanaan Dimensi Tiang Pancang 

Pondasi tiang direncanakan dengan gaya luar yang bekerja pada kepala tiang 

tidak melebihi gaya dukung tiang yang diijinkan. Gaya dukung tiang yang diijinkan 

adalah gaya dukung tanah, tegangan pada bahan tiang dan perpindahan kepala tiang 

yang diijinkan. Hal ini tentu saja dapat direncankanan setelah analisa pembebanan 

sudah memenuhi standar SNI yang berlaku. Dalam hal ini meliputi : 

1. Kedalaman tiang pancang  

2. Dimensi tiang pancang 

3. Jumlah pondasi tiang pancang  

4. Dimensi serta penulangan Pile Cap 
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3.3.5 Perhitungan Daya Dukung Ijin Tiang Pancang 

Daya dukung ijin tiang ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan kekuatan 

ijin tarik, maka dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan material it sendiri, 

yaitu dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Perhitungan dd ijin tekan pondasi tiang berdasarkan data hasil uji penetrasi 

standar (SPT) 

2. Perhitungan kuat dukung pondasi berdasarkan nilai sondir (qc) 

3. Perhitungan kuat dukung pondasi berdasarkan kuat bahan yang didapatkan dari 

spesifikasi pabrikasi pondasi tiang pancang. 

3.3.6 Kontrol 

Kontrol ditinjau dari : 

1. Efisiensi (Qu<Pu) 

2. Beban yg ditumpu (Pmax>Pu) 

3. Daya Dukung horizontal (Mmax>My) 

Jika salah satu perhitungan tidak menuhi persyaratan diatas, maka dilakukan 

perencanaan ulang tiang pancang 

3.3.7 Penurunan Pondasi Kelompok Tiang Pancang 

Penurunan tiang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penurunan tiang tungga; 

dan penurunan kelompok tiang. Besar penurunan dipengaruhi oelh karakteristik 

tanah dan penyebaran tekanan p ondasi ke tanah dibawahnya. 

3.3.8 Perhitungan Perencanaan Pile Cap 

Perencanaan Pile Cap dilakukan dengan anggapan : 

1. Pile cap sangat kaku 

2. Ujung atas tiang menggantung pada pile cap. Karena itu, tidak ada momen lentur 

yang diakibatkan oleh pile cap ke tiang 

3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastic. Karena itu dsitribusi tegangan dan 

deformasi membentuk bidang rata 

3.3.9 Desain Pondasi dan Pile Cap 

Penggambaran desain pondasi dan pile cap merupakan hasil akhir (output) dari 

studi perencanaan pondasi tiang pancang. 
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3.4 Data Perencanaan 

Perencanaan pondasi tiang pancang pada gedung apartemen RU-V Pertamina 

Balikpapan adalah sebagi berikut : 

3.4.1. Data Umum 

Nama Proyek   : Pembangunan Apartemen RU-V Pertamina Balikpapan 

Lokasi Proyek : Jln. Letjend Suprapto, Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Pemilik Proyek  : PT. Pertamina RU-V Balikpapan 

Kontraktor Pelaksana : PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 

Fungsi Bangunan : Gedung Hunian 

Jumlah Lantai  : 24 lantai (dua puluh empat lantai) 

 

 

Gambar 3.3. Tampak Rencana Gedung Apartemen RU-V Pertamina Balikpapan 
Sumber : Pertamina 

 

3.4.2. Mutu Bahan 

a. Beton 

Mutu beton yang digunakan untuk proyek pembangunan Apartemen RU-V 

Pertamina Balikpapan ini adalah K-350 

Berdasarkan syarat-syarat PBI-1971 NI.2. Beton harus memiliki karaktersitik 

sesuai yang ditentukan antara lain : 
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- Semen yang digunakan adalam semen Portland lokal setara degan semen tiga 

roda atau sejenisnya 

- Pile cap, tie beam, lantai dasar  : K-300 

- Kolom, balok, plat lantai tingkat : K-250 

- Slump beton berkisar antara 10 sampai 12 cm untuk balok beton, plat beton dan 

kolom 

b. Besi Beton 

Pemeriksaaan tulangan pada proyek ini dilaksanakan secara visual berdasarkan 

spesifikasi SNI 07-2052-2002 untuk melihat diameter tulangan yang dipakai. 

Pengukuran diameter tulangan ini dilakukan dengan alat jangka sorong dengan 

toleransi + 0,2 mm. Selain itu pemeriksaan visual ini meliputi pengamatan untuk 

warna tulangankarena jika ada perubahan akibat korosi, maka akan menurunkan 

mutu dari baja tulangan itu sendiri. 

Pengujian dilakukan di laboratorium. Adapun spesifikasi yang digunakan pada 

proyek ini adalah baja tulangan dengan mutu BJTP 24 dan BJTD 40. Pengujian tarik 

dilakukan terhadap sampel tulangan dengan menggunakan mesin uji tarik sehingga 

didapatkan data regangan , tegangan leleh, maupun kuat tarik baja. 

c. Beban-beban yang bekerja 

Beban-beban pada struktur bangunan ditentukan dengan menggunakan berat 

jens bahan bangunan dengan berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 

Gedung 1983 (PPIUG 1983). Pada beban mati yang diperhitungkan adalah keramik, 

plafon, spesi, material ME, berat sendiri bangunan dan beban dinding. 

d. Data Penyelidikan Tanah 

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil uji sampel tanah pada data 

Standart Penetration Test dengan melakukan Sondir sebanyak 4 titik (SD.1-SD.4) 

sesuai dengan prosedur ASTM D-3441 hingga kedalaman 20 m atau sampai batas 

cone resistance sebesar 250 kg/cm2 serta melaksanakan continous coring sebanyak 2 

titik Bore Hole (BH.1 dan BH.2) yang sesuai dengan prosedur ASTM D-1586 

hingga batas kedalaman 40 m. 
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Berdasarkan percobaan diatas didapatkan hasil SD.1 pada kedalaman 6,40 m  

didapatkan nilai N sebesar 200 kg/cm2, SD. 2 pada kedalaman 20 m dengan nilai N 

sebesar 5 kg/cm2, SD.3 pada kedalaman 5,2 m dengan nilai N sebesar 210 kg/cm2, 

SD.4 pada kedalaman 2,6 m dengan nilai N sebesar 210 kg/cm2.  

3.5 Analisis dan Perhitungan 

Perhitungan dan analisis pembebanan beserta pedomannya dalam perencanaan 

struktur gedung Apartemen RU-V Pertamina Balikpapan adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan analisa pembebanan struktur atas menggunakan aplikasi pendukung

yaitu STAADPro

2. Ukuran pondasi tiang pancang dihitung berdasarkan beban yang akan diterima

dan keadan tanah di lokasi proyek.


