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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Fondasi merupakan komponen bagian bawah dari sebuah struktur yang 

berhubungan langsung dengan tanah yang berfungsi untuk mentransfer beban yang 

dipikul oleh fondasi tersebut dan kemudian disalurkan ke tanah. Fondasi dibuat 

menjadi kuat dan stabil agar mampu menahan beban struktur diatasnya. 

 

Pada umumnya fondasi yang digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi adalah 

Fondasi dalam (Fondasi tiang). Tetapi pemilihan penggunaan fondasi didasarkan 

pada kondisi tanah di lokasi proyek. Demikian pula dengan kondisi tanah pada 

pemodelan beban struktur bangunan bertingkat tinggi pada Laboratorium Teknik 1 

Institut Teknologi Sumatera. Lapisan tanahnya cukup baik yang kedalaman tanah 

kerasnya tidak terlalu dalam sehingga dapat diperkirakan untuk tidak perlu 

menggunakan Fondasi dalam. Maka dari itu akan diambil solusi dengan 

menggunakan Fondasi dangkal.  

 

Fondasi tiang meneruskan beban hingga mencapai tanah keras. Namun, apabila 

tanah keras terlalu dalam sehingga tidak dapat dicapai, fondasi tiang dapat bekerja 

dengan meneruskan beban ke tanah melalui tahanan geser yang timbul akibat 

dengan gesekan antara tanah dan fondasi.  Biasanya beberapa fondasi tiang 

digunakan dan disatukan oleh poer (pile cap). Pada bangunan bertingkat tinggi, 

fondasi dangkal yang digunakan adalah fondasi rakit (Raft Foundation atau Mat 

Foundation) dan bila tanah dengan daya dukung rendah dapat pula digunakan 

fondasi rakit. 

 

Dalam dunia teknik sipil, diharuskan melakukan perencanaan yang memiliki nilai 

mutu yang tinggi, waktu yang cepat, dengan biaya yang sekecil mungkin. Salah 

satunya dalam pemilihan fondasi pada sebuah bangunan, pemilihan jenis fondasi 

didasarkan pada beberapa faktor, seperti beban yang harus didukung, kondisi tanah 

dasar, faktor lingkungan dan biaya.  



2 

 

Peninjauan kembali desain pada pemilihan struktur fondasi dilakukan sebagai salah 

satu alternativ desain yang disarankan untuk mendapatkan perencanaan yang 

efisien. Untuk memenuhi hal tersebut, pemilihan antara fondasi tiang bor dan 

Fondasi rakit dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang efisien digunakan 

bagi gedung Laboratorium Teknik 1 Institut Teknologi Sumatera ditinjau dari daya 

dukung Fondasi, biaya pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan mendasari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berapa besar daya dukung tiang fondasi pada fondasi tiang bor dan fondasi 

rakit? 

2. Berapakah dimensi yang dibutuhkan pada perencanaan tiang bor dan 

perencanaan fondasi rakit? 

3. Berapakah besar anggaran biaya pelaksanaan pada masing masing fondasi 

baik pada fondasi tiang bor maupun fondasi rakit? 

4. Berapakah waktu yang dibutuhkan pada perencanaan fondasi tiang bor dan 

fondasi rakit? 

5. Perencanaan fondasi manakah yang efisien digunakan pada Gedung 

Laboratorium Teknik 1 Institut Teknologi Sumatera? 

 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui daya dukung tiang dari fondasi tiang bor dan fondasi rakit. 

2. Mengetahui dimensi yang dibutuhkan untuk fondasi tiang bor dan fondasi 

rakit. 

3. Menganalisis besar perbedaan anggaran biaya antara fondasi tiang bor dan 

fondasi rakit. 

4. Mengetahui durasi waktu pelaksanaan masing-masing fondasi, baik fondasi 

tiang bor maupun fondasi rakit. 
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5. Mengidentifikasi jenis fondasi yang efisien digunakan pada Gedung 

Laboratorium Teknik 1 Institut Teknologi Sumatera. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Batasan masalah pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis dilakukan pada gedung Laboratorium Teknik 1 Institut Teknologi 

Sumatera dengan lebar bangunan 24 meter dan panjang 56 meter. 

2. Membahas perbandingan penggunaan fondasi tiang bor dan fondasi rakit 

pada Gedung Laboratorium Teknik 1 ITERA. 

3. Analisis Struktur menggunakan bantuan aplikasi analisis struktur. 

4. Pemodelan fondasi rakit menggunakan bantuan aplikasi perencanaan 

Fondasi. 

5. Perhitungan daya dukung aksial fondasi tiang bor dilakukan secara manual 

dan perhitungan daya dukung lateral menggunakan bantuan aplikasi analisis 

tiang grup. 

6. Perhitungan kelompok tiang menggunakan bantuan aplikasi analisis tiang 

grup. 

7. Mendapatkan P – M diagram menggunakan bantuan aplikasi desain tulangan 

kolom. 

8. Perencanaan fondasi tiang bor meliputi jumlah titik, panjang tiang, detail 

penulangan, pile cap dan biaya bahan konstruksi (material). 

9. Perencanaan fondasi rakit meliputi tebal, detail penulangan, kedalaman, dan 

biaya bahan konstruksi (material). 

10. Pada perencanaan fondasi rakit, didesain menggunakan jenis pelat rata. 

11. Tidak merencanakan sloof pada perencanaan fondasi tiang bor. 

12. Kombinasi pembebanan yang diperhitungkan adalah beban mati, beban 

hidup, beban gempa dan beban angin. 

13. Perancangan analisis struktur yang dilakukan pada tugas akhir ini mengacu 

pada peraturan-peraturan berikut : 

a. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung Tahun 

1987. 
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b. SNI 1726:2012 mengenai “Tara cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

struktur bangunan bangunan gedung dan non gedung” 

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

bangungan gedung dan struktur lain” 

14. Perencanaan tulangan mengacu pada SNI 2487:2013 mengenai “Persyaratan 

beton struktural untuk bangunan gedung” dan SNI 2487:2019 mengenai 

“Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan”. 

15. Perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan dan penjadwalan waktu 

pelaksanaan hanya pada pekerjaan fondasi rakit dan fondasi tiang bor. 

16. Harga dasar, upah, bahan, alat setiap pekerjaan menggunakan Harga Satuan 

Lampung Selatan Triwulan ke 3 tahun 2019. 

17. Data sekunder diperoleh dari penyelidikan tanah Gedung Laboratorium 

Teknik 1 ITERA. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dan penyajian laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang pengantar menuju isi 

laporan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup masalah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan tentang perkembangan 

keilmuan, materi pendukung, teori dasar, dan literatur yang berkaitan dengan 

tema atau judul yang berkanaan dengan tugas akhir. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada BAB III METODE PENELITIAN, berisikan tentang metodologi dan 

interprestasi data dalam penyelesaian tugas akhir ini yang dirangkum dalam 

langkah-langkah dan diagram alir. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang proses 

penelitian yang dilakukan serta pengolahan data dan menganalisis hasil 

pemodelan yang telah dilakukan. 
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5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V SIMPULAN DAN SARAN, berisikan tentang simpulan yang 

didapatkan pada hasil penelitian dan analisis serta rangkuman dari bab 

sebelumnya dan berisi saran selama proses pengerjaan tugas akhir untuk 

perbaikan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


