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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur sebuah negara atau kota maju adalah 

dilihat dari sisi pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan merupakan 

sebuah hal yang menandakan adanya sebuah proses perubahan untuk menjadi 

lebih baik lagi (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Untuk itu 

salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pembangunan negara/kota 

adalah infrastrukturnya.  

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan perkembangan infrastruktur 

yang cukup pesat. Karena lokasi yang cukup dekat dengan negara maju 

Singapura, sehingga hal ini juga mempengaruhi perkembangan infrastruktur di 

Batam. Dan karena lokasi yang cukup strategis, sehingga Batam menjadi salah 

satu tempat para investor untuk menananmkan sahamnya di Batam. Tentunta 

dengan banyak investor asing yang datang, pemerintah kota juga perlu 

meningkatkan infrastruktur yang ada, agar bisa menunjang kebutuhan dari 

investor asing yang ada di Batam.  

Dalam setiap infrastruktur yang dibangun, tentunya semua berharap bahwa 

infrastruktur yang ada memiliki daya tahan yang lama. Untuk membangun sebuah 

infrastruktur yang awet dan kuat perlu desain perencanaan yang akurat selain itu 

juga efisien. Dalam hal ini pondasi merupakan hal yang penting dalam sebuah 

infrastruktur yang dibangun. Setiap infrastruktur yang dibangun memiliki desain 

dan keunikan tersendiri, sehingga untuk memilih pondasi infrastruktur tersebut, 
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kita harus memilih pondasi yang tepat. Karena kalau salah memilih jenis pondasi, 

kita bisa rugi tenaga, anggaran dan bahkan bisa menyebabkan keruntuhan 

bangunan. Untuk itu sebagai seorang desainer struktur, kita dituntut untuk bisa 

memilih dan memutuskan jenis pondasi apa yang akan diapakai dalam sebuah 

gedung.  

Perencanaan pondasi,  dalam hal ini yang perlu diperhitungkan adalah beban 

yang dipikul dan jenis tanah yang menjadi lokasi bangunan yang akan dibangun. 

Apabila pondasi yang direncanakan tidak mencapai tanah keras, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada pondasi. Dasar perhitungan pondasi tiang 

pancang, bore pile dan jack pile adalah daya dukung single pile dan group pile 

dan perlu dilakukan analisa gaya geser negatif karena memberikan beban 

tambahan.  Selain itu kita perlu memahami jenis pondasi yang kita pakai, jenis-

jenis pondasi yang sering digunakan pada bangunan tinggi adalah pondasi tiang 

pancang, bore pile dan jack pile (merupakan pondasi yang bisa dibilang cukup 

baru). Tentunya setiap pondasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. 

Dengan memahami kriteria dari jenis pondasi-pondasi yang ada, maka penentuan 

pondasi yang tepat bisa kita lakukan, tergantung dari lokasi, lingkungan dan 

kondisi alam sekitar.  

Gedung Sekolah Alkitab House of Glory merupakan bangunan 7 lantai 

dengan konstruksi beton. Struktur pondasi yang dipakai pada pembangunan 

gedung 7 lantai ini adalah pondasi bore pile. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menulis sebuah karya yang berisi 

perbandingan perencanaan pondasi bore pile, tiang pancang dan jack pile dengan 
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studi kasus yang digunakan adalah gedung 7 lantai sekolah Alkitab House of 

Glory. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan pembaca dapat melihat 

perbandingan penggunaan pada setiap jenis pondasi yang dibandingkan, sehingga 

lebih bijak dalam memilih perencanaan pondasi yang akan digunakan, serta hal-

hal apa saja yang mempengaruhi dalam pemutusan pemilihan pondasi. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang telah ditinjau oleh penulis, didapat perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Meninjau perbedaan kekuatan bore pile, jack pile dan tiang pancang 

2. Meninjau efisiensi antara penggunaan bore pile, jack pile dan tiang 

pancang dalam segi jumlah titik pondasi.  

Secara umum, perumusan masalah pada analisis ini adalah merancang ulang 

struktur bangunan Gedung Sekolah Alkitab House of Glory dengan bantuan 

program SAP2000. 

 
1.3. Pembatasan Masalah 

Penulis akan membatasi pembahasan yang akan dilakukan, sebagai berikut: 

1. Tidak merencanakan mekanikal dan elektrikal. 

2. Tidak membahas mengenai biaya. 

3. Tidak memperhitungkan gempa dinamik. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Analisis perbedaan kekuataan pada bore pile, jack pile dan tiang 

pancang . 

2. Analisis tingkat efisiensi bore pile, jack pile dan tiang pancang. 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemabaca dapat memilih dengan bijak jenis pondasi yang akan 

digunakan dalam pekerjaan konstruksinya. 

2. Pembaca dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari jenis pondasi 

bore pile, jack pile dan tiang pancang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam bab-bab berikut 

ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat dari penelitian ini, serta 

sistematika penulisan laporan ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori yang dipakai dalam penelitian ini, 

serta memuat refrensi yang dipakai oleh penulis. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode pelaksanaan yang dipakai dalam 

analisa data serta perencanaan dan hasil analisa data. 

 

BAB IV     ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas perhitungan dari struktur pondasi tiang 

pancang, bore pile serta jack pile, serta perbandingan yang didapat 

dari ketiga pondasi ini. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas hasil kesimpulan dari penelitian ini serta 

saran yang dapat diberikan penulis kepada pembaca dan apa yang bisa 

diterapkan di dalam proyek. 
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