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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pondasi merupakan struktur bawah dari bangunan atau struktur gedung yang 

digunakan untuk meneruskan beban dari bagunan atau struktur gedung pada lapisan 

batuan atau tanah yang berada dibawah pondasi (Hardiyatmo, 1996). Semua jenis 

bangunan baik bangunan tinggi maupun rendah semua bertumpu pada pondasi. 

Dengan demikian pondasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangunan. 

Pondasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi 

dalam. Adapun pondasi dangkal digunakan untuk struktur dengan beban struktur 

rendah, sedangkan pondasi dalam digunakan untuk struktur dengan beban struktur 

tinggi. Pemilihan pondasi ini berdasarkan berat struktur yang akan dipikul oleh 

pondasi. 

Apartemen Begawan merupakan salah satu bangunan dengan beban struktur 

tinggi dan termasuk bangunan bertingkat tinggi, maka dari itu penggunaan srtruktur 

pondasi menggunakan pondasi dalam. Untuk itu dipilih jenis pondasi tiang pancang 

karena salah satu pondasi dalam yang efektif dalam menahan beban struktur, 

memiliki metode pengerjaan yang tidak sulit, serta biaya pelaksanaan yang relatif 

lebih murah.  

Perencanaan pondasi tiang pancang memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang 

paling menentukan keberhasilan suatu pondasi menahan beban struktur adalah daya 

dukung pondasi. Daya dukung pondasi merupakan nilai beban yang dapat dipikul 

oleh pondasi sehingga dapat menahan struktur yang atas diatasnya. Sebelum pada 

daya dukung pondasi diperlukan perencanaan pondasi tiang pancang yang sesuai 

dengan data primer dan sekunder. Setelah itu dilakukan kontrol sesuai ketentuan 

yang digunakan dalam perencanaan pondasi tiang pancang, sehingga pada hasil 

akhir diharapkan mendapatkan desain pondasi yang aman, kuat, dan efektif. 

Pondasi mempunyai peranan yang penting dalam menopang struktur bangunan, 

terutama bangunan bertingkat tinggi, untuk itu diperlukan adanya perencanaan 

yang baik dan benar. 
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Dengan demikian hal inilah yang mendasari penulis dalam pemilihan skripsi 

ini, supaya penulis mampu merencanakan pondasi dalam terutama pondasi tiang 

pancang dengan benar dan tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pokok dalam studi perencanaan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Berapa beban yang bekerja pada pondasi tiang pancang akibat beban 

struktur atas Apartemen Begawan Tlogomas Malang ? 

2. Bagaimana desain pondasi tiang pancang yang dibutuhkan akibat beban 

struktur atas Apartemen Begawan Tlogomas Malang ? 

3. Bagaimana desain dan penulangan pile cap Apartemen Begawan 

Tlogomas Malang ? 

4. Berapakah besar penurunan yang terjadi pada tiang pancang Apartemen 

Begawan Tlogomas Malang ? 

1.3 Batasan Masalah 

Melihat luas masalah tentang studi perencanaan pondasi tiang pancang pada 

Apartemen Begawan Tlogomas Malang  dan mengingkat keterbatasan waktu, maka 

perencanaan ini hanya dibatasi pada : 

1. Objek studi perencanaan pondasi tiang pancang adalah Apartemen 

Begawan Tlogomas Malang. 

2. Studi Perencanaan pondasi pada Apartemen Begawan Tlogomas Malang 

yang digunakan adalah pondasi tiang pancang. 

3. Analisa pembebanan dan perencanaan pondasi pada bagian gedung grid 7-

17 berdasarkan gambar for construction pada Apartemen Begawan 

Tlogomas Malang. 

4. Menggunakan data hasil uji tanah dari deep booring log yakni data hasil 

uji N – SPT. 

5. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

6. Tidak merubah desain eksisting struktur atas Apartemen Begawan 

Tlogomas Malang. 
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7. Tidak mengkaji aspek arsitektural Apartemen Begawan Tlogomas 

Malang. 

8. Tidak mengkaji dari dan manajemen dan metode pelakasanaan konstruksi. 

9. Peraturan pembebanan gedung merujuk pada SNI 1727-2013 tentang 

pembebanan minimum pada bangunan gedung. 

10. Peraturan pembebanan gempa merujuk pada SNI 1726-2012 tentang tata 

cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan 

non gedung. 

11. Peraturan untuk desain dan penulangan pile cap merujuk pada SNI 2847-

2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan. 

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

perangkat lunak STAAD-PRO. 

13. Titik yang dikaji berupa beberapa titik pondasi tiang pancang kelompok 

(pile group) yang mampu mewakili seluruh titik dalam perencanaan. 

1.4 Tujuan Studi 

Secara khusus studi perencanaan ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui beban dan gaya – gaya yang bekerja pada struktur atas 

Apartemen Begawan Tlogomas Malang. 

2. Mengetahui desain pondasi tiang pancang akibat beban struktur atas 

Apartemen Begawan Tlogomas Malang. 

3. Mengetahui desain dan penulangan pile cap Apartemen Begawan 

Tlogomas Malang. 

4. Mengetahui penurunan yang terjadi pada pondasi tiang pancang 

Apartemen Begawan Tlogomas Malang. 

1.5 Manfaat Studi 

Manfaat yang dapat diambil dari studi perencanaan ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan terhadap perencanaan pondasi tiang pancang. 

2. Menambah referensi yang bermanfaat bagi penulis – penulis yang akan 

mengambil objek yang sama. 


