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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan 

Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Lampung 

Selatan dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan sebagai 

Perguruan Tinggi Negeri. ITERA dirintis pendiriannya dan akan 

dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) selama 10 

tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi 

yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk 

menjawab kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khusunya di Sumatera. 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) beralamat di Jalan Terusan Ryacudu, 

Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan dan menempati 285 

hektar lahan yang ada di Lampung. Hingga saat ini, Kampus ITERA memiliki 

empat gedung utama yang telah dibangun. Seiring dengan perkembangan 

waktu, Kampus ITERA terus melakukan pembangunan guna melengkapi 

sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliahan. 

Gedung merupakan suatu komponen penting bagi suatu kampus. Suatu struktur 

bangunan terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur bangunan 

membutuhkan pondasi yang kuat dan kokoh untuk menopang dan menyalurkan 

beban dari konstruksi di atasnya. Hal yang pertama dilaksanakan dalam 

pembangunan struktur di lapangan adalah pekerjaan struktu bawah atau dengan 

kata lain pekerjaan pondasi. 

Pemilihan jenis pondasi dari suatu konstruksi bergantung pada jenis struktur 

atas dan jenis tanah dimana konstruksi tersebut akan dibangun, termasuk 

konstruksi beban ringan atau beban berat. Untuk konstruksi beban ringan dan 

jenis tanah yang cukup baik, pada umumnya digunakan pondasi dangkal. 
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Sedangkan untuk konstruksi beban berat, jenis pondasi yang tepat untuk 

digunakan adalah pondasi dalam.  

Secara umum, pembangunan pondasi tiang dibagi dua jenis yaitu pondasi tiang 

tunggal dan pondasi tiang kelompok. Pertimbangan penggunaannya didasari 

oleh jenis tanah dimana gedung akan dibangun dan berat konstruksi itu sendiri. 

Keuntungan dari penggunaan tiang kelompok adalah kegagalan dari satu tiang 

dapat diminimalisir akibat adanya tiang yang lain (prinsip redudancy). Selain 

itu dengan menggunakan tiang kelompok dapat menyebabkan terjadinya 

pemadatan ke arah lateral, terutama pada saat dilakukan pemancangan 

sehingga memperbesar tekanan tanah lateral yang bekerja sekeliling tiang, dan 

meningkatkan kapasitas tahanan geseknya. Hal tersebut terutama berlaku pada 

jenis tanah pasiran. 

Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, kajian terhadap desain yang 

ada sangatlah diperlukan untuk meminimalisir masalah yang akan terjadi pada 

saat pelaksanaan.  

Pada desain pembangunan gedung asrama Institut Teknologi Sumatera jenis 

pondasi yang dipilih adalah pondasi bored pile tunggal. Menanggapi hal 

tersebut, penulisan laporan tugas akhir ini dikonsentrasikan untuk melakukan  

review kembali desain pondasi bored pile pada proyek pembangunan gedung 

asrama mahasiswa lima lantai yang dibangung di atas tanah di daerah kampus 

ITERA, Lampung. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Gedung yang akan dibangun adalah gedung asrama, memiliki jumlah lantai 

sebanyak lima. Gedung ini akan dibangun di wilayah Kampus Institut 

Teknologi Sumatera. Pondasi dari gedung ini perlu dirancang untuk 

mendukung beban yang diperoleh dari hasil analisis struktur gedung dengan 

jumlah lantai yang telah disebutkan. Kombinasi pembebanan gempa turut 



 

3 

 

diperhitungkan dalam kasus ini. Perancangan pondasi diperhitungkan hingga 

dapat dinyatakan aman dan efisien untuk dibangun di wilayah Kampus ITERA. 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini diantaranya: 

a. Mendesain pondasi dalam tipe tiang bor (kelompok) untuk proyek 

pembangunan gedung asrama di kampus ITERA; 

b. Membandingkan hasil alternatif desain dengan desain sesuai data proyek; 

1.4.  Ruang Lingkup 

Batasan masalah pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Perancangan yang dilakukan pada tugas akhir ini mengacu pada peraturan-

peraturan berikut: 

a. SNI 1726:2012 mengenai “Tata cara perencanaan ketahanan gempa 

untuk struktur bangunan gedung dan non gedung” 

b. SNI 1727:2013 mengenai “Beban minimum untuk perancangan 

bangunan gedung dan struktur lain” 

c. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung tahun 

1987. 

2) Jenis gedung yang akan dibahas pada penulisan tugas akhir ini merupakan 

gedung asrama lima tngkat. Perencanaan struktur atas dilakukan dengan 

berbagai kombinasi pembebanan termasuk gempa. Perancangan dilakukan 

menggunakan bantuan software ETABS.  

3) Tipe pondasi yang akan digunakan adalah pondasi dalam berupa pondasi 

jenis bored pile. Perhitungan daya dukung aksial pondasi dilakukan secara 

manual. Perhitungan dilakukan hingga dapat menentukan dimensi tiang, 

kedalaman dan jarak antar pondasi. 

4) Perhitungan tulangan longitudinal dilakukan dengan bantuan aplikasi PCA 

Col.3,63 dan penulangan transversal secara manual (menggunakan tulangan 

minimum). 


