
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangunan sipil terbagi atas dua bagian yaitu bangunan di atas tanah (upper 

structure) dan bangunan di bawah tanah (sub structure) yang membedakan 

diantara keduanya adalah bangunan atas dan tanah pendukung. Apabila tanah 

pendukung yang dijumpai adalah tanah bermasalah, misalnya tanah lunak, 

maka pemilihan jenis pondasi akan lebih sulit. Permasalahan utama bila suatu 

bangunan di atas tanah lunak adalah daya dukung dan penurunan (Bowles, 

1993). 

 

Pada perencanaan pembangunan gedung bertingkat tinggi harusdiperhatikan 

beberapa aspek penting, seperti aspek lingkungan, ekonomi serta aspek 

keamanan. Maka dari itu diperlukan suatu perencanaan yangmatang sehingga 

setiap hambatan yang mungkin terjadi dimasa yang akandatang dapat teratasi 

dengan baik. 

 

Mengingat semakin meningkatnya tingkat perekonomiandi Indonesia 

khususnya di kota Kendal, hal ini membuat banyakinvestor melakukan 

berbagai macam jenis usaha salah satunya usahadalam bidang perhotelan. 

Kebutuhan akan penginapan (hotel) di kota Kendal masih sangat banyak, 

sedangkan saat ini hotel yang terdapat di Kendal masih sedikit. 
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Dengandibukanya hotel ini diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhanmasyarakat akan kebutuhan perhotelan. 

 

Tanah memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu dalam suatu 

pekerjaan konstruksi, bentuk dan struktur tanah tersebut harus dicermati 

karena kondisi ketidaktentuan dari tanah berbeda – beda. Pertama – tama 

sekali yang dilaksanakan dan dikerjakan dilapangan adalah pekerjaan 

pondasi, karena pondasi memiliki fungsi yang sangat besar pada suatu 

pekerjaan teknik sipil. Secara umum, pondasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan 

bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah 

dasar pondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya keruntuhan 

geser tanah dan differential settlement pada sistem strukturnya. 

 

Berdasarkan kedalaman tertanam di dalam tanah, maka pondasi dibedakan 

menjadi pondasi dangkal (shallow foundation) dan pondasi dalam (deep 

foundation) (Das, 1995). Pemilihan jenis pondasinya pun tergantung pada 

jenis struktur atasnya, apakah termasuk konstruksi beban ringan atau beban 

berat dan jenis tanahnya.Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan jenis pondasi adalah batasan – batasan akibat konstruksi diatasnya 

(upper structure), waktu dan biaya pekerjaan serta kekuatan dari pondasi itu 

sendiri. Untuk konstruksi beban ringan dan kondisi tanah cukup baik, 

biasanya dipakai pondasi dangkal, tetapi untuk konstruksi beban berat 

biasanya jenis pondasi yang dipakai adalah pondasi dalam. 
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Pada penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas tentang perencanaan pondasi 

dalam, yaitu pondasi tiang pancang.Pondasi tiang pancang (pile foundation) 

adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer 

(menyalurkan) beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada 

kedalaman tertentu. Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang 

menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Daya dukung tiang pancang 

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 

tiang pancang dan tanah disekelilingnya. 

 

Pondasi tiang pancang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tiang perpindahan 

besar (large displacement pile), tiang perpindahan kecil (small displacement 

pile) dan tiang tanpa perpindahan (non displacement pile). Menurut  kualitas  

bahan  material  yang  digunakan,  tiang  pancang dibedakan menjadi empat 

yaitu tiang pancang kayu, tiang pancang beton, tiang pancang bor, tiang 

pancang baja dan tiang pancang composite (kayu – beton dan baja – 

beton).Untuk memancangkan tiang pancang ke dalam tanah dipakai alat 

pancang (Pile Driving Equipment) yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitudrop 

hammer, diesel hammer dan double – acting hammer. 

 

Ada 2 (dua) metode yang biasa digunakan dalam penentuan kapasitas daya 

dukung tiang pancang, yaitu dengan cara pendekatan statis dan dinamis. 

Penyelidikan tanah dengan menggunakan metode statis adalah penyelidikan 

sondir dan StandardPenetration Test (SPT) untuk mempelajari sifat – sifat 

http://sci-geoteknik.blogspot.com/2012/02/pengenalan-pondasi-tiang-pancang.html
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teknis tanah. Sedangkan penyelidikan tanah dengan menggunakan metode 

pendekatan dinamis dilakukan dengan menganalisis kapasitas ultimit dengan 

data yang diperoleh dari data pemancangan tiang (Christady, 2006). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui 

kapasitas dukung pondasi tiang pancang dengan metode Meyerhoffpada 

gedung hotel di daerah Kendal – Jawa Tengah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang telah di uraikan diatas, agar 

tidak menyimpang dari tugas akhir ini maka dibuat suatu batasan masalah. 

Batasan – batasan masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung beban yang bekerja pada struktur bangunan dengan bantuan 

program SAP 2000. 

2. Menghitung daya dukung aksial dan lateral pondasi tiang pancang 

dengan menggunakan metode Meyerhoff. 

3. Menentukan dimensi, kedalaman dan jarak pondasi tiang pancang. 

4. Menganalisa momen, deformasi dan penurunan pondasi. 

5. Menghitung penulangan pondasi yang akan digunakan. 

6. Menghitung dan menentukan dimensi pile cap. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Merencanakan pondasi tiang pancang untuk gedung 15 lantai. 

2. Untuk mengetahui kapasitas daya dukung tiang pancang dari hasil 

standard penetration test. 

3. Untuk mengetahui penurunan yang terjadi pada tiang pancang. 


