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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu merupakan daerah yang sedang berkembang di Provinsi Jawa 

Timur. Salah satu hal yang terlihat ialah pembangunan insfrastruktur yang gencar. 

Pembangunan tidak hanya dititik kan pada Pemerintah saja , tetapi pihak swasta 

juga turut berperan dalam pesatnya pembangunan di Kota Batu.  

Pembangunan Arnava Hotel & Resort merupakan salah satu bentuk turut 

andil pihak swasta dalam hal meningkatkan insfrastruktur guna meningkatkan 

perkembangan pariwisata di Kota Batu. Dengan adanya sarana dan prasarana 

yang memadai turut menaikkan tingkat kunjungan wisata menuju Kota Batu . 

Proyek ini dibangun di Jl.Tlekung , Junrejo , Kota Batu . Pelaksanaan 

proyek pembangunan Arnava Hotel & Resort ini terdiri dari 11 lantai . Dalam 

proyek pembangunan Hotel ini digunakan pondasi tiang bor (bore pile) .  

Bangunan tingkat tinggi  tentunya  harus direncanakan dengan baik dan 

matang. Salah satu bagian terpenting  pada  bangunan tingkat tinggi  adalah 

pondasi. Pondasi adalah  struktur perantara yang memiliki fungsi meneruskan 

beban bangunan diatasnya kepada tanah . Pondasi harus cukup kuat menahan  

beban dari struktur atas  tanpa  terjadinya  penurunan.  

Dalam pelaksanaannya perlu menentukan jenis pondasi yang akan 

digunakan .Salah satu jenis pondasi yang umum dipakai adalah pondasi tiang bor. 

Pondasi ini dapat digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur 

atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Selain itu faktor 

kondisi tanah disekitarnya juga memengaruhi dalam penentuan jenis pondasi ini. 

Penentuan jenis pondasi juga memerlukan perhitungan yang baik dan teliti dengan 

memperhatikan kondisi yang ada di lapangan . 
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Pondasi sebagai dasar bangunan harus mampu memikul seluruh beban 

bangunan dan beban lainnya, untuk diteruskan sampai kelapisan tanah pada 

kedalaman tertentu.Bangunan teknik sipil secara umum meliputi dua bagian 

utama, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Dalam hal ini, struktur bawah 

sebagai pondasi yang berinteraksi dengan tanah menghasilkan daya dukung yang 

mampu memikul dan memberikan keamanan pada struktur bagian atas serta 

bangunan lain di sekitarnya. Rendahnya daya dukung tanah, seperti pada tanah 

kohesif khususnya yang mengandung kadar air cukup tinggi dapat menyebabkan 

penurunan pada pondasi. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan seksama 

mengenai daya dukung dari tanah kohesif tersebut, apakah perlu adanya usaha 

perbaikan atau stabilisasi tanah untuk mendapatkan sifat-sifat tanah yang 

diinginkan sehingga kerusakan konstruksi dapat dicegah (Das,1995). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dapat dibuat perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor ? 

2. Berapa dimensi pondasi tiang bor yang aman terhadap beban yang 

bekerja ? 

3. Berapa dimensi pile cap dan penulangannya pada pondasi ? 

4. Berapa besar penurunan yang terjadi akibat beban struktur atas ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Mengetahui nilai beban kerja pada struktur atas yang akan 

diteruskan ke pondasi tiang bor. 

2. Mengetahui nilai daya dukung tanah pondasi tiang bor. 

3. Mengetahui nilai penurunan yang terjadi pada tiang bor akibat 

struktur atas.. 

4. Menentukan dimensi dan desain penulangan pile cap. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini diperlukan agar tidak 

keluar dari tujuan awal yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penulisan 

skripsi ini antara lain : 

1. Penelitian dilakukan hanya pada tahap perencanaan.

2. Data tanah yang digunakan diperoleh dari Konsultan yang ditunjuk

pada pembangunan Arnava Hotel & Resort . 

3. Tidak meninjau dari segi metode pelaksanaan, analisa biaya,

arsitektural, dan manajemen kontruksi dan selain pondasi serta pile 

cap. 

4. Analisa pembebanan gedung menggunakan bantuan software

pendukung. 

5. Pembebanan struktur menggunakan Peraturan Beban Minimun

untuk Perencanaan Gedung dan Bangunan Lain (SNI 1727-2013). 

6. Beban gempa sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Ketahanan

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 03-

1726-2012). 

1.5 Manfaat Penulisan 

Penulisan skripsi ini nantinya diharapkan mampu memberi manfaat 

bagi para pembaca , antara lain : 

1. Dapat menjadi bahan referensi ilmu pondasi tiang bor , baik bagi

instansi , lembaga maupun perorangan.

2. Dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.


