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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara 

sadar untuk memperbaiki kondisi suatu wilayah dengan berbagai perencanaan 

dalam berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan globalisasi pembangunan dalam 

berbagai bidang di kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang mulai 

berkembang terpacu untuk dapat bersaing dengan tuntutan zaman. Kota Batu 

merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya 

(Wilayah Metropolitan Malang) dan dikenal sebagai salah satu kota wisata 

terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Hal ini 

mendorong perkembangan di Kota Batu semakin pesat, sehingga terus meingkatkan 

pembangunan dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti hotel, mall, apartemen, 

tempat wisata, sekolah, dan lain sebagainya.  

Proyek pembangunan Gedung Apartemen Dino Park adalah salah satu 

proyek yang ada di Kota Batu yang dibangun di atas tanah lanau kepasiran serta 

terletak di ketinggian 700 – 1700 meter di atas permukaan laut. Struktur gedung 

apartemen ini terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas terdiri dari 

plat, balok dan kolom. Sedangkan struktur bawah terdiri dari pondasi dan dudukan 

beton (pile cap).  

 Pondasi merupakan komponen struktur yang sangat penting pada 

pengerjaan struktur suatu konstruksi karena pondasi sebagai dasar suatu bangunan 

dimana tanpa adanya pondasi yang baik maka bangunan tidak akan kuat dan kokoh 

untuk ditempati. Pondasi yang dibebani akan meneruskan beban ke tanah sehingga 

tanah di sekitar pondasi akan mengalami tekanan atau terjadinya tegangan tanah. 

Oleh karena itu, pada tahap perencanaan harus mempertimbangkan jenis tanah, 

daya dukung tanah, struktur atas, lokasi proyek, dan lain sebagainya. Pemilihan 

pondasi dapat ditinjau berdasarkan kebutuhan proyek dimana dapat menggunakan 

pondasi dangkal atau pondasi dalam. 
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Rangkuman hasil SPT pada laporan penyelidikan tanah Apartemen Dino 

Park menggambarkan lapisan atas didominasi tanah lanau yang non plastis dengan 

ketebalan 8 meter dan lapisan bawah adalah susunan lanau kepasiran. Apartemen 

Dino Park sendiri merupakan gedung aparteman berkonstruksi beton bertulang 14 

lantai.  

Dalam tugas akhir ini perencana akan mendesain dan merencakan dudukan 

beton (pile cap) dan pondasi tiang pancang sebagai struktur bawah gedung 

Apartemen Dino Park. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun permasalahan yang tinjau dalam perencanaan pondasi tiang 

pancang pada proyek pembangunan Apartemen Dino Park adalah: 

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

2. Bagaimanakah spesifikasi tiang pancang dan berapa kapasitas daya 

dukung pondasi tiang pancang? 

3. Berapa dimensi dudukan beton (pile cap) dan bagaimana desain 

penulangannya? 

4. Berapa besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan 

Aparteman Dino Park ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui nilai beban kerja pada struktur atas. 

2. Mengetahui jumlah dan dimensi tiang pancang dan hasil analisa daya 

dukung pondasi. 

3. Mengetahui desain dan struktur penulangan pile cap yang sesuai dengan 

hasil analisa pembebanan, daya dukung dan jumlah pondasi tiang 

pancang. 

4. Mengetahui nilai penurunan yang terjadi pada pondasi tiang pancang 

akibat beban struktur atas. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penyusunan tugas akhir ini, terdapat beberapa pembatasan masalah 

yang digunakan sebagai ruang lingkup pembahasan, diantaranya  

1. Studi perencanaan adalah pada proyek pembangunan Apartemen Dino

Park.

2. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang.

3. Data pendukung tanah yang digunakan ialah data hasil uji SPT

4. Tidak melakukan perencanaan dan perhitungan anggaran biaya dan

manajemen konstruksi.

5. Tidak meninjau dari aspek arsitektural perencanaan.

6. Perhitungan struktur atas hanya pada statika pembebanan dengan

menggunakan perangkat lunak ETABS 2015.

7. Pembebanan mengunakan Peraturan Beban Minimum untuk

Perencanaan Gedung dan Struktur Lain (SNI 1727-2013).

8. Beban gempa sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa

untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 03-1726-

2012).

9. Titik yang ditinjau adalah titik-titik pondasi tiang pancang kelompok

yang memiliki beban terbesar dan dianggap mampu mampu mewakili

keseluruhan titik dalam perencanaan

1.5 Manfaat Perencanaan 

Perencanaan ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya: 

1. Menambah ilmu pegetahuan, khususnya tentang perencanaan pondasi

tiang pancang.

2. Dapat memberikan informasi kepada mahasiswa sebagai bahan 

pertimbangan  untuk perencanaan terkait.


