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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa dekade kebelakang pertumbuhan penduduk meningkat dengan 

pesat, termasuk kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat. Sebagai ibu 

kota Jawa Barat, Bandung memiliki daya tarik orang untuk mencari mata 

pencaharian. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berbanding terbalik 

dengan ketersediaan lahan untuk penduduk tinggal maupun untuk gedung 

perkantoran. Mengantisipasi masalah tersebut, banyak pengembang yang 

membangun gedung bertingkat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan, 

seperti membangun apartement untuk tempat tinggal dan gedung bertingkat untuk 

perkantoran. 

Bangunan gedung bertingkat membutuhkan perencanaan yang matang 

sebelum masuk ketahap pembangunan. Bangunan gedung bertingkat memiliki 

beban yang besar, baik dari berat beban bangunan itu sendiri maupun dari fungsi 

bangunan tersebut, sehingga untuk menopang beban yang besar diperlukan 

fondasi yang sanggup memikulnya. Fondasi ialah struktur bagian bawah 

bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan suatu bagian dari 

konstruksi yang berfungsi menahan beban diatasnya. Fondasi secara umum 

terbagi menjadi dua, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Dalam kasus 

bangunan gedung bertingkat sangat dianjurkan menggunakan fondasi dalam untuk 

menopang beban yang besar dan dapat menyalurkan beban tersebut ke dalam 

tanah keras.  

Pada umumnya struktur gedung bertingkat menggunakan fondasi dalam 

kelompok tiang. Fondasi dalam kelompok tiang terbagi menjadi dua, kelompok 

tiang bor atau tiang pancang. Salah satu contoh gedung bertingkat yg 

menggunakan fondasi kelompok tiang bor yaitu gedung X yang berada di 

Bandung utara. 
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Gedung X direncakan menggunakan fondasi tiang kelompok bor. 

Perencanaan jumlah serta dimensi fondasi tiang kelompok bor harus sedemikian 

rupa sehingga mampu menopang beban struktur bangunan diatasnya. Selain 

perencanaan jumlah dan dimensi, pendistribusian beban ke fondasi juga harus 

diperhitungkan. Pendistribusian beban terbagi menjadi satu pile cap satu kolom, 

dan satu pile cap untuk banyak kolom. 

Agar perencanaan fondasi tiang kelompok bor pada gedung X efisien serta 

mampu menopang beban gedung tersebut, maka pada penelitian ini akan 

membahas mengenai analisis daya dukung fondasi kelompok tiang bor pada 

gedung X di Bandung Utara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah nilai kapasitas daya dukung fondasi arah aksial dan arah lateral satu 

tiang? 

2. Berapakah jumlah tiang yang mampu menahan beban? 

3. Apakah efisien penggunaan satu pile cap untuk satu kolom atau satu pile cap 

untuk banyak kolom dengan lahan yang terbatas? 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan-batasan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data sekunder dari proyek gedung x yang berada 

di Bandung utara. 

2. Data penyelidikan tanah yang digunakan dalam penelitian adalah data lapangan 

bor dalam (SPT). 

3. Perhitungan dengan Group pile hanya dilakukan pada kondisi satu pile cap 

untuk banyak kolom dengan tidak memperhitungkan momen struktur atas. 

4. Perhitungan daya dukung aksial menggunakan rumus empiris. 

5. Asumsi tidak menghitung eksentrisintas pada perhitungan jumlah tiang satu 

kolom satu pile cap dengan menggunakan rumus empiris. 
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6. Fondasi tiang bor dengan diameter 0,8 m, 1 m dan 1,2 m. 

7. Panjang tiang yang tertanam 26 m. 

8. Perhitungan daya dukung lateral satu tiang menggunakan Lpile dan Group Pile 

untuk perhitungan daya dukung kelompok tiang pada satu pile cap dengan 

banyak kolom. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai kapasitas daya dukung fondasi aksial serta lateral satu tiang. 

2. Mengetahui kebutuhan jumlah tiang yang mampu menahan beban. 

3. Mengetahui efektifitas penggunaan satu pile cap untuk satu kolom atau satu 

pile cap untuk banyak kolom dengan lahan yang terbatas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian tugas akhir ini, sistematika penulisan yang dilakukan 

meliputi: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN: Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori 

yang berhubungan dengan penelitian serta metoda digunakan dalam penelitian 

ini. 

3. BAB 3 METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian secara terperinci, meliputi skema prosedur 

penelitian dari mulai tahap persiapan sampai tahap penyelesaian penelitian. 

4. BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Bab ini menguraikan tentang 

bagaimana pengolahan data dan pembahasan dilakukan meliputi, pengujian 

data, pengolahan data, perhitungan, serta hasil analisis data yang dilakukan. 
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5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN: Bab ini memuat tentang simpulan dari 

hasil analisi penelitian, serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan. 


