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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pondasi merupakan suatu struktur yang terletak paling bawah dari suatu 

bangunan. Pondasi juga merupakan suatu struktur yang paling penting dari 

bangunan, dimana untuk berdirinya suatu bangunan maka salah satunya 

ditentukan oleh pondasi. Fungsi dari sebuah pondasi yaitu untuk menyalurkan 

semua beban-beban yang berada di atas permukaan tanah ke bagian dalam tanah 

yang memiliki struktur tanah yang keras. Secara umum struktur terbagi atas 2 

(dua) bagian yaitu struktur atas adalah struktur yang berada di atas permukaan 

tanah (yang bisa di lihat secara visual), kemudian struktur yang berada di bawah 

permukaan tanah dan inilah yang biasa kita sebut dengan pondasi. 

Berdasarkan kedalamannya pondasi terbagi menjadi 2 (dua) macam, 

dimana pada kedalaman maksimal 2 meter disebut dengan pondasi dangkal 

sedangkan pada kedalaman lebih dari 2 meter disebut dengan pondasi dalam. 

Secara umum pondasi dalam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pondasi Bored Pile dan 

pondasi tiang pancang. 
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Pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada pondasi dalam berbeda dengan 

pondasi dangkal, maka dari itu untuk melakukan perencanaan pembangunan 

pondasi dalam perlu perhitungan dengan cermat dan teliti agar terhindar dari 

permasalahan yang akan terjadi nantinya. 

Pondasi Bored Pile bekerja sama dengan permukaan tanah yang keras 

untuk menghasilkan daya dukung yang besar yang mampu menahan semua beban 

yang bekerja di atas permukaan tanah. Untuk mendapatkan daya dukung yang 

sudah direncanakan perlu perhitungan serta penyelidikan terhadap tanah tersebut. 

Penyelidikan terhadap tanah perlu dilakukan agar kita dapat melihat jenis dan 

lapisan-lapisan tanah yang ada serta kita juga dapat menentukan menetukan ke 

dalaman dan dimensi tiang pondasi yang nantinya akan digunakan. 

 Untuk pengujian pondasi harus dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui daya dukung tiang pondasi yang digunakan. Dengan dilakukannya 

pengujian pada tiang pondasi maka kita bisa menghindari permasalahan-

permasalahan yang nantinya akan terjadi pada bangunan, khususnya bangunan 

yang bertingkat tinggi. Permasalahan yang dapat kita hindari diantaranya yaitu : 

mengetahui keutuhan dari pondasi, mengetahui penurunan tiang pondasi setelah 

dilakukannya pengetesan, mencegah penurunan pada bangunan setelah dibangun. 
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 Pada pengujian tiang pondasi dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya : 

a. PDA Test, pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui daya dukung 

tiang pondasi. 

b. Loading Test, tes ini berfungsi untuk mengetahui penurunan pada tiang pondasi 

setelah dilakukan pengujian. 

c. Sonic Logging, yaitu berfungsi untuk mengetahui keintegritasan tiang pondasi. 

d. PIT, berfungsi untuk mengetahui keutuhan dari tiang pondasi. 

 Untuk pengujian daya dukung pondasi Bored Pile yaitu dengan 

menggunakan PDA Test. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan 

perbandingan data antara data yang dihasilkan pada saat pengujian PDA Test 

dengan data pengujian tanah atau SPT (Standard Penetration Test). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Dari perhitungan yang dilakukan, bagaimana hasil dari perbandingan data yang 

dilakukan ? 

2. Metode apa yang paling ideal dalam perhitungan daya dukung tanah ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan laporan ini yaitu : 

1. Menghitung daya dukung tanah dengan data SPT menggunakan metode 

Mayerhof dan Terzaghi. 

2. Melakukan perbandingan daya dukung tanah dengan daya dukung PDA Test. 

3. Menentukan metode yang paling ideal dalam perhitungan daya dukung tanah 

dengan data SPT. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Perhitungan dilakukan untuk beban gaya vertikal yang dilakukan pada saat 

pengetesan tiang pondasi (PDA Test). 

2. Meninjau pondasi tiang yang tegak lurus, yaitu pondasi bor. 

3. Perhitungan daya dukung tanah menggunakan data SPT. 

4. Dalam perhitungan daya dukung tanah ini penulis menggunakan dua (2) 

metode yaitu metode Mayerhof dan metode Terzaghi. 

5. Perhitungan daya dukung tanah dilakukan pada titik PDA yang terdekat dengan 

titik bor hole. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, diharapkan dapat bermanfaat 

untuk : 

1. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca. 

2. Sebagai pembanding bagi pembaca kelak jika akan melakukan suatu pekerjaan 

yang sama atau sejenis. 

3. Sebagai referensi untuk mahasiswa yang lain dalam menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu : 

BAB I  Pendahuluan 

 Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan 

masalah, manfaat penelitian dan batasan masalah. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

 Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang 

menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya yaitu teori 

mengenai tanah, teori mengenai standard penetration test (SPT) serta teori 

mengenai pondasi,  
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BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini berisikan tentang metode penelitian, ruang lingkup penelitian, 

studi literatur, tahapan penelitian dan diagram alir. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan  

 Bab ini menjelaskan tentang perhitungan dan pembahasan dari berbagai 

sumber serta analisa mengenai hasil perhitungan tersebut. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisikan berupa kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan serta 

saran dari penulis kepada pembaca. 
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