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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang saat ini banyak 

dikunjungi wisatawan dari mancanegara karena terkenal akan destinasi wisata 

alamnya. Sebagai destinasi wisata, Pulau Lombok dapat memberikan kontribusi 

bagi kemajuan daerah sekitar dan Negara. Kontribusi yang dapat langsung 

dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah banyaknya pergerakan perekonomian dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan yang muncul disekitar lokasi wisata. Untuk 

menjaga dan menarik lebih banyak pengunjung wisatawan, maka diperlukan 

pengelolaan dan pengembangan fasilitas pendukung di lokasi pariwisata, 

khususnya dibidang infrastruktur, seperti tempat penginapan bagi wisatawan. Prime 

Park Hotel & Convention Mataram, Lombok, merupakan salah satu Hotel yang 

dibangun sebagai fasilitas bagi wisatawan. 

 Prime Park Hotel & Convention Mataram merupakan hotel 9 lantai dengan 

basement yang dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 6.093 m2, memiliki daya 

tampung 168 kamar, yang terdiri dari 158 Deluxe Room, 8 Executive Room, serta 

2 Suite Room. Prime Park Hotel & Convention Mataram juga dilengkapi dengan 

fasilitas area komersial, restoran, dan lounge, kolam renang, pusat kebugaran, serta 

ruang pertemuan dan ballroom dengan kapasitas maksimum mencapai 1.200 orang. 

Dengan kapasitas yang cukup besar, bangunan yang tinggi dan dibangun di 

kawasan wilayah rawan gempa, maka perlu didukung dengan pondasi yang kuat. 

 Pondasi merupakan struktur bagian bawah dari suatu bangunan yang 

berfungsi menahan seluruh beban bangunan dan meneruskan beban tersebut ke 

tanah dibawahnya. Ada dua tipe pondasi yang umum digunakan dalam suatu 

bangunan yaitu pondasi dalam (dept foundation) dan pondasi dangkal (shallow 

foundation). Umumnya pondasi yang digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi 

yaitu pondasi dalam. Namun dalam pemilihannya, penggunaan pondasi dapat 

didasarkan pada kondisi tanah yang ada pada lokasi bangunan tersebut. 
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 Bangunan Prime Park Hotel & Convention Mataram ini akan direncanakan 

menggunaan kombinasi pondasi dangkal dan kombinasi dalam yaitu pondasi rakit-

tiang (Pile-Raft foundation). Pondasi rakit-tiang adalah pondasi yang mendukung 

beberapa kolom dalam sebuah pelat beton (concrete slab). 

 Pemilihan penggunaan pondasi rakit-tiang pada perencanaan Prime Park 

Hotel & Convention Mataram ini didasarkan oleh beberapa faktor yaitu, tanah keras 

yang berada sangat dalam dibuktikan dari nilai Standart Penetration Test (N-SPT 

< 50), dan terdapat basement yang berfungsi sebagai area parkir dilantai bawah 

gedung yang dapat disatukan pengerjaanya dengan pondasi rakit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam perencanaan ini adalah: 

1. Berapa besar reaksi yang diterima oleh pondasi rakit-tiang akibat beban 

struktur Prime Park Hotel & Convention Mataram? 

2. Bagaimana desain pondasi rakit-tiang yang memenuhi persyaratan daya 

dukung dan penurunan? 

3. Berapa besar kapasitas daya dukung dan penurunan yang terjadi pada 

pondasi tiang-rakit? 

4. Bagaimanakah desain struktur penulangan pondasi rakit-tiang? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar studi perencanaan pondasi rakit pada Prime Park Hotel & Convention 

Mataram ini dapat lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, 

maka ruang lingkup perencanaan dibatasi sebagai berikut: 

1. Perencanaan pondasi yang digunakan pada Prime Park Hotel & 

Convention Mataram adalah pondasi rakit-tiang. 

2. Tidak merubah desain eksisting struktur atas Prime Park Hotel & 

Convention Mataram. 

3. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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4. Tidak meninjau dari metode pelaksanaan dan manajemen konstruksi. 

5. Tidak membahas Proses Dewatering pada tanah. 

6. Perhitungan pembebanan gedung mengacu pada SNI 1727-2013 

tentang pembebanan minimum pada bangunan gedung. 

7. Perhitungan beban gempa mengacu pada SNI 1726-2012 tentang 

tatacara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan 

gedung dan non- gedung. 

8. Perencanaan desain dan penulangan pondasi rakit mengacu pada SNI 

2847-2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan. 

9. Analisa struktur ditinjau dalam permodelan tiga dimensi (3D) dengan 

program komputer ETABS 2016. 

1.4 Tujuan Studi 

 Tujuan dari studi perencanaan pondasi rakit-tiang pada Prime Park Hotel & 

Convention Mataram antaralain: 

1. Mengetahui besar beban dan gaya yang terjadi pada struktur atas Prime 

Park Hotel & Convention Mataram yang akan diteruskan ke pondasi 

rakit-tiang. 

2. Dapat merencanakan desain pondasi rakit-tiang yang memenuhi 

persyaratan daya dukung dan penurunan. 

3. Mengetahui besar kapasitas daya dukung dan penurunan yang terjadi 

pada pondasi rakit-tiang. 

4. Dapat merencanakan dan menggambarkan desain penulangan pondasi 

rakit-tiang. 

1.5 Manfaat Studi 

 Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antaralain. 

1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana cara perencanaan 

pondasi rakit-tiang pada sebuah gedung. 

2. Memberikan penambahan wawasan terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang teknik sipil. 
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