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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Tanah memiliki peranan penting dalam konstruksi bangunan gedung dan jaringan 

infrastruktur. Semua konstruksi dan jaringan infrastruktur tersebut seperti halnya 

gedung-gedung, jembatan, urugan tanah, bendungan, jalan, jembatan dan lain 

sebagainya ditopang oleh tanah. 

 
Struktur adalah suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi untuk menempatkan 

bangunan. Suatu struktur bangunan terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. 

Struktur bangunan membutuhkan fondasi yang kuat dan kokoh untuk menopang 

dan menyalurkan beban dari konstruksi di atasnya. Hal yang pertama 

dilaksanakan dalam pembangunan struktur di lapangan adalah pekerjaan struktur 

bawah atau dengan kata lain adalah pekerjaan fondasi. 

 
Fondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk 

menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas 

ke tanah dasar fondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya differential 

settlement pada sistem strukturnya. Berdasarkan kedalaman tertanam fondasi 

dibedakan menjadi fondasi dangkal dan fondasi dalam, (Das, 1995). Fondasi 

dangkal adalah fondasi yang tidak  membutuhkan galian tanah terlalu dalam 

karena lapisan tanah dangkal sudah cukup keras misalnya fondasi telapak dan 

fondasi rakit. Fondasi dalam adalah fondasi yang didirikan pada tanah keras atau 

batuan yang relatif jauh dari permukaan dengan daya dukung dasar fondasi 

dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah, misalnya fondasi 

tiang pancang dan tiang bor. 

 
Pemilihan jenis fondasi merupakan salah satu tahap yang penting dalam 

perencanaan sebuah bangunan. Suatu sistem fondasi harus mampu mendukung 

beban bangunan di atasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti gaya angin, gempa 

dan lain-lain. Maka dari itu fondasi haruslah kuat, stabil dan aman agar kegagalan 

konstruksi dapat terhindarkan, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu sistem 
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fondasi. Dengan   demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan jenis fondasi 

secara garis besar ditentukan berdasarkan faktor teknis, ekonomis dan lingkungan. 

Kompleksnya sifat, perilaku dan parameter tanah membuat para ahli geoteknik 

terus berusaha mencari solusi yang tepat untuk membuat suatu sistem fondasi 

yang memenuhi faktor teknis, ekonomis dan lingkungan sehingga dapat 

digunakan pada kondisi tanah yang sesuai. 

 
Salah satu jenis fondasi yang dikenal dalam dunia konstruksi adalah fondasi 

konstruksi sarang Laba-Laba. Filosofi konstruksi sarang Laba-Laba merupakan 

konstruksi fondasi dangkal yang memiliki kekakuan tinggi. Sarang Laba-Laba 

dipakai menjadi nama fondasi karena pembesian pelat fondasi di daerah kolom 

membentuk seperti sarang Laba-Laba. Juga bentuk jaringannya yang tarik 

menarik bersifat monolit yang berada dalam satu kesatuan. 

 
Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) adalah struktur kombinasi yang dapat 

menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan antara sistem fondasi pelat 

beton pipih menerus yang dibawahnya yang dikakukan oleh rib-rib tegak pipih 

tapi tinggi dengan menambah sistem perbaikan tanah diantara rib-rib atau di 

bawah pelat. Sejak tahun 1976 sampai pada saat ini, Konstruksi Sarang Laba-Laba 

telah banyak digunakan pada lebih dari 1000 bangunan di Indonesia. 

 
Gambar 1.1 Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba 

(Sumber : Brosur PT. Katama Suryabumi) 

Di era globalisasi saat ini pendidikan merupakan salah satu program pemerintah 

dalam mengantaskan kebodohan dalam bangsa ini, terutama daerah-daerah di 

Sumatera khusunya Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera 
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merupakan suatu perguruan tinggi negeri yang masih cukup baru yang berdiri 

sejak 6 Oktober 2014 dan berlokasi di Lampung. Karena tergolong masih baru 

dan jumlah mahasiswa/i yang diterima tiap tahunnya yang makin pesat pula, 

sehingga menuntut pengadaan fasilitas pendidikan yang mencukupi. 

 
Untuk mengatasi persoalan sarana pendidikan tersebut, Institut Teknologi 

Sumatera mengadakan pembangunan fasilitas pendidikan yang salah satunya 

adalah pembangunan gedung asrama 5 ITERA. Melihat kondisi diatas, maka 

penulis merasa tertarik untuk mengadakan perencanaan fondasi gedung tersebut 

dengan menggunakan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) sebagai studi 

kasus dalam Tugas Akhir ini. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan mendasari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merencanakan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba yang akan 

digunakan sebagai fondasi gedung Asrama 5 ITERA? 

2. Bagaimana metode pelaksanaan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba yang 

direncanakan? 

3. Berapa biaya bahan konstruksi fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba yang 

direncanakan? 

 
 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada 

program studi Teknik Sipil Institut Teknoligi Sumatera. 

2. Mengetahui hasil perencanaan Fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba pada 

gedung Asrama 5 ITERA. 

3. Mengetahui metode pelaksanaan Fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba. 

4. Mengetahui jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan 

fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba sebagai fondasi gedung Asrama 5 

ITERA. 
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1.4 Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian terarah dan tidak terlalu meluas 

maka perlu pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Data sekunder diperoleh dari laporan penyelidikan tanah gedung Asrama 5 

ITERA. 

2. Analisis pembebanan diperoleh dari output perhitungan dengan bantuan 

program Etabs. 

3. Perhitungan daya dukung tanah menggunakan analisis Terzaghi dan 

Meyerhof secara manual. 

4. Perhitungan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba di analisis secara 

konvensional. 

5. Perhitungan penulangan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba berdasarkan 

SNI 2847-2013. 

 
Dalam analisis ini mungkin tidak sama persis dengan perhitungan aslinya 

mengingat perhitungan asli fondasi KSLL dilindungi hak paten dan hanya 

diketahui oleh pencipta fondasi KSLL sendiri, yaitu Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto. 

Sehingga dalam laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan perhitungan 

berdasarkan teori-teori dasar Teknik Fondasi dan Mekanika Tanah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang uraian singkat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang materi dan literatur-literatur mengenai penelitian-

penelitian pendukung Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian 

penelitian ini yang dirangkum dalam diagram alir penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisikan perhitungan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba 

berdasarkan keadaan tanah dan pembebanan pada struktur, serta 

analisisnya terhadap daya dukung, tegangan dan tekanan tanah, dimensi 

dan penulangan, metode pelaksanaan serta rencana anggaran biaya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan Tugas 

Akhir dan saran selama pengerjaan Tugas Akhir. 

 


