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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Desain elemen-elemen struktur seperti pelat, balok, kolom, pondasi, dan 

sebagainya merupakan suatu proses iterasi dalam arti banyak kalkulasi, algoritma 

dan prosedur yang berulang-ulang untuk mendapatkan suatu hasil elemen struktur 

yang aman dan paling efisien. Prosedur desain struktur untuk elemen struktur 

yang sama bisa berbeda tergantung pada parameternya. Contohnya, prosedur 

desain pondasi telapak dengan beban vertikal sentris saja dan pondasi telapak 

dengan beban vertikal tambah beban horizontal, perbedaannya adalah pondasi 

telapak dengan beban vertikal sentris saja tidak perlu dicek stabilitas terhadap 

guling (overturning) maupun geser (sliding). Salah satu proses yang harus 

dilakukan dalam mendesain pondasi telapak adalah dengan trial and error yang 

menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, untuk membantu proses 

mendesain pondasi telapak agar lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya 

digunakan program excel/spreadsheet.  

Sejumlah program komputer telah digunakan para perencana struktur dalam 

desain seperti Etabs, SAP 2000, Staad Pro dimana program tersebut umumnya 

dikembangkan dengan bahasa program seperti basic, fortran, dan visual basic.  

Mendesain struktur dengan spreadsheet saat ini sudah banyak 

dikembangkan, salah satunya dalam mendesain struktur karena terbukti sangat 

efektif. Walaupun program spreadsheet pada dasarnya dikembangkan untuk 
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penyusunan laporan keuangan tetapi perkembangan akhir ini telah terbukti betapa 

efektif, praktis, dan mudah untuk digunakan dalam mendesain struktur.  

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membakukan prosedur desain 

struktur khusus untuk pondasi telapak terisolasi (isolated footing) dengan 

menggunakan program spreadsheet yaitu microsoft excel. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Prosedur desain stuktur, untuk elemen struktur yang sama bisa berbeda 

tergantung pada parameternya. Contohnya, mendesain pondasi telapak yang 

mendapat gaya aksial berbeda dengan mendesain pondasi telapak yang mendapat 

beban aksial, horizontal dan momen. Mengingat desain struktur merupakan suatu 

proses iterasi maka pembakuan prosedur desain struktur khususnya dengan 

program spreadsheet sangat diperlukan untuk menghemat waktu dan tenaga 

dalam tahap desain maupun pengecekan ulang hasil desain.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Menganalisis dan desain pondasi telapak dipengaruhi oleh berbagai kondisi. 

Untuk menyederhanakan masalah yang akan dibahas digunakan pembatasan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mencari daya dukung izin (qa), penulis menggunakan persamaan daya 

dukung Terzaghi dengan kondisi general shear failure. 

2. Untuk mendesain pondasi telapak berbentuk persegi atau persegi panjang 

dengan beban sentris terhadap pondasi telapak. 
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3. Untuk mendesain pondasi telapak dengan tulangan bawah saja (tanpa tulangan 

atas). 

4. Untuk pondasi telapak yang dapat menahan beban aksial, lateral dan momen 

satu arah saja. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Menganalisis daya dukung izin berdasarkan data tanah (soil investigation) 

yang tersedia. 

2. Menganalisis dan mendesain pondasi telapak (dimensi, tekanan tanah, 

stabilitas terhadap geser dan lentur, tulangan lentur dan tulangan geser). 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam:  

1. Memberikan gambaran ilmiah bagi masyarakat umumnya dan para engineer 

teknik sipil khususnya mengenai prosedur analisis dan desain pondasi telapak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika penulisan diatur sebagai berikut:  
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Bab I  Pendahuluan  

  Terdiri dari sub bab: latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kerangka Teoritis 

  Terdiri dari sub bab: tinjauan pustaka dan landasan teori. Kerangka 

teoretis akan membahas dan menerangkan penelitian-penelitian sejenis 

yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain serta beberapa literatur yang 

akan menunjang penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu 

terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data penelitian. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan dari program spreadsheet 

yang telah dibuat.  

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya.  
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