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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada pembangunan suatu kontruksi, hal yang pertama dilakukan di 

lapangan  adalah membangun struktur bawah (pekerjaan pondasi). Setelah 

selesai membangun struktur bawah ini, kemudian di teruskan dengan 

membangun struktur atas. Pembangunan pondasi berperan penting pada suatu 

kontstruksi. Pondasi secara umum didefinisikan sebagai struktur bagian bawah 

bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan 

yang terletak di bawah permukaan tanah yang berfungsi untuk meneruskan 

beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri dan beban luar yang 

bekerja pada bangunan ke tanah. 

Struktur bawah pondasi secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu 

pondasi dangkal dan pondasi dalam. Dalam proses pembangunan, pemilihan 

pondasi tergantung pada struktur atas dari konstruksi dan jenis tanah tempat 

konstruksi tersebut. Pondasi dangkal biasanya digunakan pada konstruksi 

yang memiliki beban ringan dan keadaan tanah baik, sedangkan untuk pondasi 

dalam digunakan untuk kontruksi yang memiliki beban berat dan kondisi 

tanah keras yang terletak pada lapisan tanah yang dalam.  

 Sama dengan proyek konstruksi yang lain, di dalam proyek 

pembangunan Hotel Jawa Timur Park 3 Kota Batu, perencanaan struktur 

pondasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dimana pondasi yang 

merupakan dasar dari suatu kontruksi dapat menjadi fatal akibatnya apabila 

tidak direncanakan dengan matang. Dan apabila dilihat dari fungsi gedung ini 

yang merupakan sebuah hotel ditempat wisata yang pastinya akan ditempati 

banyak pengunjung. 

Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka perencanaan dan 

pembuatan jenis struktur bawah (pondasi) perlu diperhitungkan dengan cermat 

agar terhindar dari penurunan akibat gaya yang bekerja pada struktur di 

atasnya. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan pondasi tiang pancang yang 
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berinteraksi dengan tanah untuk menghasilkan daya dukung yang mampu 

memikul dan memberikan keamanan pada struktur diatasnya. Kemampuan 

daya dukung pondasi dalam mentransfer beban dipengaruhi oleh beberapa 

variabel seperti kohesi (c), berat isi (ϒ), baik itu berat isi kering (ϒdry) maupun 

berat isi jenuh (ϒsaturated), dan sudut geser tanah (φ). Selain itu, untuk 

mengetahui posisi tanah keras dilakukan investigasi lapangan dengan Standart 

Penetration Test (SPT) yang akan menjadi dasar perhitungan daya dukung 

tiang pancang.  

Untuk itu penulisan tugas akhir ini difokuskan pada studi perencanaan 

pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan Hotel Jawa Timur Park 3 

Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Secara umum terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, 

antara lain: 

1) Berapa beban dari struktur yang diterima pondasi? 

2) Berapa dimensi dan jumlah tiang pancang yang diperlukan untuk menahan 

beban? 

3) Berapa dimensi pile cap? 

4) Berapa penurunan pondasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak 

meluas maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut : 

1) Studi Perencanaan adalah proyek konstruksi Hotel Jawa Timur Park 3 

Batu. 

2) Tidak melakukan perencanaan dan perhitungan anggaran biaya, metode 

pelaksanaan, manajemen konstruksi, sistem drainase, dan segi arsitektural.    

3) Perhitungan struktur atas hanya pada statika pembebanan dan 

menggunakan alat bantu software computer. 

4) Tinjauan hanya pada pondasi tiang pancang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang ada di atas, adapun tujuan yang akan dicapai 

dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1) Mengetahui nilai beban kerja pada struktur atas yang akan diteruskan ke 

pondasi. 

2) Dapat mengetahui dimensi yang butuhkan untuk tiang pancang. 

3) Dapat mengetahui nilai dimensi yang butuhkan untuk pile cap. 

4) Dapat mengetahui besaran penurunan yang terjadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membaca khususnya 

mahasiswa yang mengambil permasalahan yang sama. 

2) Untuk menambah wawasan bagi kita dan siapapun yang membaca di 

bidang pondasi tiang pancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


