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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, pembangunan di Indonesia 

telah tersebar di berbagai kota maupun daerah – daerah yang sudah mulai 

berkembang, khusunya di Kota Bekasi yang sangat memerlukan fasilitas – 

fasilitas umum, seperti hotel, mall, rusunami, sekolah, dan lain sebagainya. 

Proyek Pembanguan Rusunami Sentraland Bekasi merupakan bentuk komitmen 

Perumnas dalam menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) dengan harga terjangkau melalui program sejuta rumah.  

Struktur Rusunami Sentraland Bekasi merupakan Rusunami 24 lantai dengan 

luas bangunan 604,44 m
2
 ini terdiri dari struktur atas ( upper structure) dan 

struktur bawah (sub structure). Struktur atas (upper structure) terdiri dari plat, 

kolom, balok dan struktur atap. Sedangkan struktur bawah (sub structure) terdiri 

dari pondasi dan dudukan beton (pile cap). Pondasi merupakan struktur paling 

bawah dari suatu kontruksi yang mempunyai peranan penting, dimana tanpa 

adanya pondasi yang baik maka bangunan tidak akan kuat dan kokoh untuk 

ditempati sebagaimana mestinya. 

Dalam tahap pembangunan sebuah kontruksi seringkali menjumpai suatu 

permasalahan yang pada umumnya terjadi terletak pada penurunan. Perencanaan 

struktur bawah (pondasi) harus dianalisa dengan baik dan benar agar terhindar 

dari suatu permasalahan yang terjadi yaitu penurunan akibat beban yang terjadi 

pada struktur atas. Penggunaan pondasi tiang bor (bored pile) merupakan pilihan 

yang tepat untuk mengatasi permasalah tersebut yang mana akan 

mendistribusikan gaya yang bekerja kedalam lapisan tanah. 

Pondasi tiang bor (bored pile) adalah pondasi tiang yang pemakaiannya  

dilakukan dengan mengebor  tanah pada awal pengerjaanya, baru kemudian diisi 

tulangan dan di cor beton. Pondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh 

besar atau bobot dan fungsi bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah 

sebagai pendukung kontruksi seperti, transfer beban dari kontruksi bangunan atas 
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(up structure) ke dalam tanah melalui selimut tiang  dan perlawanan ujung tiang. 

Faktor utama yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan jenis 

pondasi didasarkan pada kondisi tanah yang ada pada lokasi proyek. Pada 

bangunan Rusunami Sentraland Bekasi ini akan direncanakan menggunakan 

pondasi tiang bor (bored pile). 

Pemilihan penggunaan pondasi tiang bor (bored pile) pada perencanaan 

Rusunami Sentralan Bekasi ini di dasarkan oleh klasifikasi tanah, dimana tanah di 

lokasi proyek tergolong tanah sedang dengan nilai  ̅ = 46 pada kedalam 30 meter 

di bawah permukaan. 
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1. Berapa besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor 

(bored pile) 

2. Berapa besar kapasitas daya dukung pondasi tiang bor (bored pile) ? 

3. Berapa dimensi dan bagaimana desain penulangan pile cap dan                      

pondasi tiang bor (bored pile) ?  

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

 

1.3. Tujuan                                                                    

1. Mengetahui besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor 

(bored pile), 

2. Mengetahui kapasitas daya dukung pondasi tiang bor (bored pile), 

3. Mengetahui besarnya penurunan yang terjadi akibat struktur atas, 

4. Mengetahui Berapa dimensi dan bagaimana desain penulangan pile cap 

dan pondasi tiang bor (bored pile) 

 

1.4. Manfaat 

1. Penelitian ini memberi manfaat khususnya dalam bidang teknik sipil. 

2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana cara perencanaan pondasi 

khususnya pada pondasi tiang bor. 
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1.5. Batasan Masalah 

1. Perencanaan struktur bawah, yaitu pondasi tiang bor (bored pile) pada 

Rusunami Sentraland Bekasi Jawa Barat. 

2. Perencanaan pondasi hanya di lakukan pada grid (U,W,X,Z) 

3. Tiadak meninjau dari segi metode pelaksanaan, rencana anggaran 

biaya(RAB), aspek arsitektural, sistem drainase, dan manajemen 

kontruksi. 

4. Tidak membahas detail shear wall 

5. Analisa pembebanan struktur atas menggunakan aplikasi pendukung. 

6. Peraturan yang digunkan untuk pembebanan gedung mengacu pada SNI 

1727-2013 tentang pembebanan minimum pada bangunan gedung. 

7. Peraturan yang digunakan untuk pembebanan gempa mengacu pada 

SNI 1726-2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

struktur bangunan gedung dan non gedung. 

8. Titik yang ditinjau, yaitu beberapa titik pondasi tiang bor kelompok 

(pile group) yang memiliki beban terbesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


