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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, pembangunan disemua aspek 

kehidupan bidang masyarakat diseluruh wilayah Indonesia dapat merata. 

Sesuai dengan perkembangan salah satu daerah, pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat menentukan untuk 

menunjang kelancaran dan meningkatkan aktifitas perekonomian di daerah 

yang mulai berkembang. 

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Propinsi Lampung berusaha untuk 

meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan daerah. Seiring dengan 

meningkatnya pembangunan daerah, pembangunan dalam berbagai sektor 

untuk menunjang kemajuan Kota Bandar Lampung meliputi pembangunan 

perumahan, perkantoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, transportasi 

jembatan dan jalan raya, dan sarana-sarana lainnya. 

Suatu struktur bangunan terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. 

Struktur bangunan membutuhkan pondasi yang kuat dan kokoh sebagai 

pendukung konstruksi di atasnya. Pertama-tama yang dilaksanakan pada 

kegiatan pembangunan struktur di lapangan adalah pekerjaan struktur 

bawah yaitu pekerjaaan pondasi.     
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Pengertian umum Pondasi adalah Struktur bagian bawah bangunan yang 

berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak 

dibawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian 

bangunan diatasnya. Secara umum terdapat dua jenis pondasi, yaitu pondasi 

dangkal dan pondasi dalam. Untuk konstruksi beban ringan biasanya 

dipakai pondasi dangkal, tetapi untuk konstruksi beban diatasnya terlalu 

besar biasanya jenis pondasi dalam yang digunakan. Pemilihan jenis 

pondasi tergantung kepada jenis struktus diatasnya apakah termasuk 

konstruksi beban ringan atau konstruksi beban berat dan tergatung pada 

jenis tanahnya. 

Secara umum permasalahan pondasi dalam lebih rumit dari pondasi 

dangkal. Untuk hal ini penulis mencoba mengkonsentrasikan penulisan 

skripsi ini pada perencanaan pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah 

suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang, digunakan 

apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam dan suatu 

pondasi yang dibangun dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru 

kemudian diisi dengan tulangan dan dicor. Pondasi sumuran dipakai apabila 

tanah dasar yang kokoh yang mempunyai daya dukung besar terletak sangat 

dalam. Daya dukung  pondasi sumuran diperoleh dari daya dukung ujung 

(end bearing capacity) yang diperoleh dari tekanan ujung tiang dan daya 

dukung geser atau selimut (friction bearing capacity) yang diperoleh dari 

daya dukung gesek atau gaya adhesi antara pondasi sumuran dan tanah 

disekelilingnya.  
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Perencanaan pondasi sumuran mencakup rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang meliputi studi kelayakan dan 

perencanaan teknis. Semua itu dilakukan supaya menjamin hasil akhir suatu 

konstruksi pondasi yang kuat, aman dan ekonomis. 

 

1.2. Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa perhitungan 

kapasitas daya dukung pondasi sumuran yang aman dan kuat dengan 

memperhatikan hasil penelitian tanah. 

1.3. Manfaat 

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai : 

1. Bahan referensi dalam menentukan jenis pondasi yang akan digunakan 

dalam sebuah bangunan konstruksi gedung. 

2. Pengenalan tentang pemakaian pondasi kepada masyarakat. 

3. Bahan referensi bagi siapa saja yang membacanya khususnya bagi 

mahasiswa yang menghadapi masalah yang sama. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghasilkan pemahaman dalam masalah ini maka batasan masalah 

hanya ditinjau pada pondasi sumuran pada konstruksi Proyek Perencanaan 

Jembatan Fly Over Ruas Jalan Ki Maja – Ratu Dibalau Bandar Lampung. 
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1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan beberapa cara untuk dapat 

mengumpulkan data yang mendukung Skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Beberapa cara yang dilakukan antara lain : 

1. Pengambilan Data Pengambilan Data 

Pengambilan data yang diperlukan dalam perencanaan diperoleh dari 

CV. Jaim dan Rekan berupa data hasil uji laboratorium pemeriksaan 

tanah serta gambar struktur. 

2. Melakukan Studi Perpustakaan 

Membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang ditinjau 

untuk penulisan skripsi ini. 


