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1.1 Latar Belakang 

Pada prinsipnya setiap bangunan sipil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

bagian di atas tanah (upper structure) dan bagian di bawah tanah (sub structure). 

Upper structure adalah seluruh bagian struktur dari bangunan yang ada di atas 

permukaan tanah, yaitu kerangka-kerangka pemikul bangunan tersebut           

(structural part) yang dapat berupa kerangka-kerangka beton bertulang, beton 

pratekan ataupun kerangka baja. 

Sedangkan sub structure adalah seluruh bagian bangunan yang ada di bawah 

permukaan tanah, yang terdiri dari : 

a. Pondasi 

Pondasi merupakan bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban 

yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan 

batuan yang terletak di bawahnya (Bowles, 1997). Ada dua kriteria yang harus 

dipenuhi oleh pondasi yang baik, yaitu : 

 Mampu menahan beban bangunan di atasnya tanpa menimbulkan kegagalan 

konstruksi. 

 Beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak boleh melampaui 

kekuatan tanah yang bersangkutan. 

Kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria khas sub structure dan tidak terdapat 

pada bagian upper structure. Di samping diperlukannya penguasaan dari gaya-

gaya yang bekerja pada pondasi, diperlukan juga pengenalan dan penguasaaan 

akan sifat-sifat tanah, baik tanah sebagai bahan yang berdiri sendiri maupun 

tanah sebagai tempat pondasi bertumpu. 

b. Tanah tempat pondasi bertumpu 

Ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh tanah yang baik, yaitu : 

 Penurunan tanah (settlement) yang disebabkan oleh beban di atasnya masih 

dalam batas yang diperbolehkan. 
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 Memiliki daya dukung yang cukup baik sehingga tidak terjadi keruntuhan 

geser. 

Sifat-sifat tanah dapat diketahui dengan melakukan penyelidikan tanah. Metode-

metode yang dilakukan dalam penyelidikan tanah di lapangan antara lain dengan 

pemboran (drilling), sumur percobaan (trial pits), pengambilan contoh tanah 

(sampling) dan percobaan penetrasi (penetration test). Setelah dilakukan 

serangkaian penyelidikan, akan diketahui sifat-sifat tanah di lapangan. Kemudian 

kita dapat menentukan jenis pondasi apa yang cocok untuk digunakan pada 

kondisi tanah tersebut. 

Pemilihan jenis pondasi merupakan salah satu tahap penting dalam 

perencanaan sebuah bangunan. Suatu sistem pondasi harus mampu mendukung 

beban bangunan di atasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti gaya angin, gempa dan 

lain-lain. Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pondasi, dapat terjadi hal-hal seperti: 

• Kerusakan pada dinding, retak atau miring 

• Lantai pecah, retak atau bergelombang 

• Penurunan atap atau bagian bangunan yang lain 

Oleh karena itu pondasi haruslah kuat, stabil dan aman agar tidak mengalami 

kegagalan konstruksi, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu sistem pondasi.  

Menurut Suyono (1984), pemilihan jenis pondasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain : 

a. Keadaan tanah pondasi, meliputi jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman 

tanah keras dan lainnya. 

b. Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya, meliputi kondisi beban (besar, arah 

dan penyebaran beban) dan sifat dinamis bangunan atas (statis tertentu atau tak 

tentu, kekakuan dan lainnya). 

c. Batasan-batasan di sekelilingnya yang meliputi kondisi lokasi proyek. Pekerjaan 

pondasi tidak boleh mengganggu atau membahayakan bangunan dan lingkungan 

sekitarnya. 

d. Waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya waktu berbanding lurus 

dengan biaya pelaksanaan, semakin sedikit waktu yang digunakan maka semakin 

sedikit pula biaya proyek. Akan tetapi hal ini tidak mutlak terjadi, karena masih 

ada berbagai faktor yang memiliki andil dalam proses pembangunan, diantaranya 

mutu material yang digunakan, jenis peralatan yang dipakai dan lain-lain. 
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1.2 Permasalahan 

Mengingat pentingnya tahap pemilihan jenis pondasi dalam perencanaan 

bangunan, perencana seringkali mengalami kesulitan dalam memilih jenis pondasi 

jika bangunan akan dibangun di daerah dengan daya dukung tanah relatif rendah atau 

tinggi bangunan yang tanggung (tidak tinggi maupun rendah, yaitu antara 3 sampai 8 

lantai). Jika menggunakan pondasi dalam, misalnya dengan tiang pancang, maka 

harga bangunan akan naik hingga 30%, sedangkan jika menggunakan pondasi 

dangkal harus mempertimbangkan resiko penurunan bangunan secara tidak merata 

(irregular differential settlement) ditambah dengan penurunan total (total 

settlement). 

Pada tugas akhir ini akan dianalisa kondisi sub structure dari Proyek  

Pembangunan Gedung Kampus Pusat IKIP PGRI Jl. Sidodadi Timur 24-26 

Semarang, ditinjau dari aspek geoteknisnya. Analisa yang dilakukan meliputi daya 

dukung tanah setempat dan analisa kekuatan pondasi yang saat ini digunakan (tiang 

pancang) dibandingkan dengan pondasi sumuran. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan disusunnya tugas akhir ini adalah : 

1. Menganalisa daya dukung tanah tempat berdirinya Proyek Pembangunan Gedung 

Kampus Pusat IKIP PGRI Jl. Sidodadi Timur 24-26 Semarang. 

2. Menganalisa kekuatan pondasi tiang pancang jika dibandingkan dengan pondasi 

sumuran. 

3. Menganalisa besarnya penurunan (settlement) sehingga dapat diketahui 

keamanan dari pondasi tiang pancang maupun pondasi sumuran. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Laporan tugas akhir ini hanya dibatasi pada analisa aspek geoteknis struktur 

pondasi tiang pancang dan pondasi sumuran terhadap daya dukung tanah dan 

penurunan pada struktur tersebut. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis 

melakukan perhitungan berdasarkan teori-teori dasar Teknik Pondasi dan Mekanika 

Tanah, sehingga penulis menyadari bahwa perhitungan yang terdapat pada laporan 

tugas akhir ini mungkin tidak sama persis dengan perhitungan aslinya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ”Tinjauan Aspek Geoteknis dan 

Perencanaan Bangunan Bawah Proyek Pembangunan Gedung Kampus Pusat IKIP 

PGRI Jl. Sidodadi Timur 24-26 Semarang” adalah : 

 

1. BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup dan sistematika penulisan laporan. 

 

2. BAB II : STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori tentang jenis-jenis pondasi serta persamaan yang 

dibutuhkan untuk perhitungan dan analisis. 

 

3. BAB III : METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang metodologi penulisan laporan yang meliputi metode 

pengumpulan data dan metode analisis. 

 

4. BAB IV : PERHITUNGAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi perhitungan konstruksi pondasi tiang pancang maupun pondasi 

sumuran berdasarkan keadaan tanah dan pembebanan pada struktur atas, serta 

analisanya terhadap daya dukung tanah dan penurunan yang terjadi pada struktur. 

 

5.   BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dan saran-saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil analisa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


