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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Struktur pertama yang dibangun dalam membuat sebuah bangunan adalah 

pondasi. Pondasi merupakan bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan 

beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan kedalam tanah 

dan batuan yang terletak didalamnya, Bowles (1988). Secara umum pondasi dibagi 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pondasi dalam (deep foundation) dan pondasi dangkal 

(shallow foundation). Beberapa pondasi yang saat ini banyak dipilih untuk pondasi 

bangunan-bangunan bertingkat salah satunya adalah pondasi tiang pancang (Pile) 

yang tergolong kedalam jenis pondasi dalam sedangkan untuk pondasi dangkal 

biasanya memakai pondasi telapak (Footplat). Dan ada juga pondasi sumuran 

(Caisson) yang merupakan pondasi peralihan antara pondasi dalam dan pondasi 

dangkal. 

Pemilihan jenis pondasi yang akan digunakan sebagai struktur bawah 

bangunan dapat dipertimbangkan berdasarkan beban bangunan, kemampuan daya 

dukung tanah dan muka air tanah sehingga bisa didapatkan jenis pondasi yang tepat 

dalam hal kekuatan. Untuk konstruksi dengan beban yang ringan  dan terletak pada 

kondisi tanah yang cukup baik biasanya memakai jenis pondasi dangkal, tetapi pada 

kondisi tanah yang kurang baik biasanya memakai jenis pondasi dalam. Hal ini 

menjadi pertimbangan karena selain dari kekuatan yang diharapakn aman juga 

Perbandingan Estimasi Biaya..., Maman Sudarman, Fakultas Teknik UMP, 2016



2 

 

memiliki sifat ekonomis. Biaya dan waktu pekerjaan akan menjadi hal yang penting 

untuk menentukan pemilihan jenis pondasi pada sebuah pekerjaan bangunan. 

Bangunan yang lebih dari satu lantai memerlukan perhitungan pondasi yang 

cukup rumit, tidak hanya bisa memakai pondasi yang sederhana karena beban 

bangunan dianggap besar. Seperti pada proyek pembangunan gedung kuliah di 

kelurahan Dukuhwaluh kota Purwokerto direncanakan memiliki 5 (lima) lantai 

dengan konstruksi beton bertulang. Berdasarkan hasil pengujian sondir didapatkan 

nilai qc sebesar 165 kg/cm2 pada kedalaman 400 cm.  

Pemilihan jenis pondasi yang effisien dalam hal biaya dan effektif dalam hal 

waktu akan sangat menguntungkan pemilik secara ekonomi, namun tetap 

memenuhi syarat keamanan bangunan. Berdasarkan data pada pembangunan 

gedung 5 (lima) lantai di Dukuhwaluh  penulis berupaya memberikan pilihan jenis 

pondasi yaitu pondasi tiang pancang (Pile) dari jenis pondasi dalam dan pondasi 

telapak (Footplat) kombinasi dengan sumuran (Caisson) dari jenis pondasi dangkal. 

Pemilihan alternatif ini sifatnya tidak mengkoreksi kesalahan yang dibuat dari 

perencana maupun pelaksana namun lebih mengarah pada pemilihan jenis pondasi 

yang effisien secara ekonomi dan effektif secara waktu pekerjaan namun memenuhi 

syarat kekuatan. 

Pondasi tiang pancang (Pile) adalah pondasi tiang yang cara pemasangannya 

dikerjakan dengan cara dipancang menggunakan alat pancang. Pondasi ini 

berfungsi meneruskan beban ke tanah keras yang terletak sangat dalam dan muka 

air tanah yang tinggi sehingga tidak bisa menggunakan pondasi dangkal. Pondasi 

telapak (Footplat) merupakan pondasi dangkal yang berfungsi memikul beban dari 
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kolom kemudian menyebarkannya secara lateral kepada tanah supaya intensitas 

tegangan diturunkan kesuatu nilai yang dapat dipikul oleh tanah dengan aman. 

Pondasi sumuran (Caisson) di Indonesia disebut pondasi sumuran karena cara 

pembuatannya menggali tanah terlebih dahulu seperti sedang membuat sumur. 

B. RUMUSAN MASALAH 

a. Berapa biaya yang dibutuhkan antara pondasi tiang pancang (Pile) dengan 

pondasi telapak (Footplat) kombinasi sumuran (caisson) pada pembangunan 

Gedung 5 (lima) lantai? 

b. Seberapa besar perbedaan waktu pengerjaan antara pondasi tiang pancang 

(Pile) dengan pondasi telapak (Footplat) kombinasi sumuran (caisson) pada 

pembangunan Gedung 5 (lima) lantai? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan antara pondasi tiang pancang (Pile) 

dengan pondasi telapak (Footplat) kombinasi sumuran (caisson) pada 

pembangunan Gedung 5 (lima) lantai. 

b. Untuk mengetahui perbedaan waktu pengerjaan antara pondasi tiang pancang 

(Pile) dengan pondasi telapak (Footplat) kombinasi sumuran (caisson) pada 

pembangunan Gedung 5 (lima) lantai. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Mendapatkan suatu desain pondasi yang effisien dalam hal biaya. 

b. Mendapatkan suatu desain pondasi yang effektif dalam hal waktu. 

Perbandingan Estimasi Biaya..., Maman Sudarman, Fakultas Teknik UMP, 2016



4 

 

E. BATASAN PENELITIAN 

a. Lokasi penelitian adalah Gedung J Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Jenis dan sifat tanah dianggap seragam pada seluruh area lahan yang 

didasarkan pada hasil pengujian tanah disekitar lokasi proyek. 

c. Muka air tanah (MAT) dianggap pada kedalaman 4 meter. 

d. Perhitungan struktur atas bangunan menggunakan data dari Biro Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

e. Analisa waktu rencana pekerjaan menggunakan koeffisien pekerja dari 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

f. Analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan metode Standar 

Nasional Indonesia (SNI). 
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