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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang berada di 

Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi memiliki luas daerah 4.162 km2 atau 

11,21% dari luas Jawa Barat, (BPS Kabupaten Sukabumi, 2018). Pembangunan 

wilayah ditandai dengan adanya pertumbuhan. Pembangunan wilayah 

mengedepankan beberapa aspek seperti mengupayakan pemanfaatan potensi 

wilayah dengan efektif dan efisien, adanya pemerataan pembangunan di seluruh 

wilayah dengan prioritas pembangunan yang disesuaikan denga kebutuhan setiap 

wilayah , (Izzan Faruqi, 2016) 

 Pembangunan suatu wilayah berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, 

geografi, lingkungan dan budaya sehingga diperlukan fasilitas penunjang untuk 

melayani kebutuhan tersebut dan mendukung laju pertumbuhan di berbagai sektor.  

Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang 

dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. 

Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung 

aktivitas ekonomi, sosial, budaya, interaksi dan komunikasi antar kelompok 

masyarakat. 

 Palabuhan Ratu merupakan ibukota Kabupaten Sukabumi, dengan hal ini 

maka perlu adanya peningkatan fasilitas sosial yang menjadikan ciri khas sebuah 

ibukota sebuah wilayah dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Proyek 

Pembangunan Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Sukabumi merupakan salah 

satu proyek yang memiliki fungsi sebagai penunjang fasilitas sosial. Proyek ini 

bertujuan sebagai pemerataan pembangunan sehingga distribusi pelayanan fasilitas 

sosial dapat terpusat. 

 Pengaruh dari berkembanya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan 

dampak positif bagi alternatif-alternatif desain struktur sesuai dengan fungsinya. 

Dalam pembangunan gedung, struktur pondasi merupakan bagian yang tidak dapat 
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 dipisahkan karena berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur diatasnya ke 

lapisan tanah pendukung di bawahnya tanpa terjadi penurunan. Dalam memilih 

pondasi harus sesuai dengan kondisi tanah di lapangan, hal itu berpengaruh pada 

desain dari konstruksi pondasi yang memiliki daya dukung tanah pada titik aman. 

Pada umumnya pondasi terbagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi 

dalam. Terdapat dua jenis pondasi dangkal yaitu pondasi telapak dan pondasi rakit. 

Sedangkan, pondasi dalam terdiri atas pondasi tiang pancang, pondasi tiang bor 

(bored pile), pondasi sumuran dan pondasi strauss. Pada bangunan gedung yang 

memiliki jumlah lantai lebih dari 2 lantai digunakan pondasi dalam. Pondasi bored 

pile digunakan pada kedalaman lebih dari 2 m dengan diameter 20 cm, sedangkan 

pndasi sumuran biasa digunakan pada kedalaman lebih dari 3 m dengan diameter 

80 – 100 cm. Pada perencanaannya proyek pembangunan Gedung Perkantoran 

Pemda Kabupaten Sukabumi terdiri dari 5 lantai.  

 Berdasarkan masalah tersebut peneliti merencanakan pondasi bored pile 

dalam pembangunan proyek pembangunan Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten 

Sukabumi. Data penilitian diperoleh berdasarkan data sekunder. Analisis yang 

digunakan pada pondasi bored pile dilakukan analisis daya dukung tahanan ujung 

persatuan luas, tahanan ujung, tahanan gesek, daya dukung ultimit, daya dukung 

ijin serta penurunan pada tiang. Pondasi sumuran dan bored pile digunakan karena 

jenis pondasi ini sesuai dengan kondisi serta kegunaanya di lapangan yang ditinjau. 

Penilitian ini bertujuan agar mendapatkan pondasi yang memiliki daya dukung 

yang memenuhi faktor aman sehingga dapat digunakan pada proyek pembangunan 

Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Sukabumi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu analisis 

daya dukung pondasi bored pile dan efisiensi tiang kelompok pada proyek 

pembangunan gedung perkantoran Pemda Kabupaten Sukabumi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini diantaranya yaitu untuk 

mengetahui nilai daya dukung pondasi bored pile yang aman serta menghitung nilai 
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efisiensi tiang kelompok pada proyek pembangunan gedung perkantoran Pemda 

Kabupaten Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :  

1. Sebagai rekomendasi kepada pemilik proyek, konsultan perencana dan 

pelaksana proyek mengenai alternatif jenis penggunaan pondasi yang lebih 

efisien. 

2. Sebagai alternatif perencanaan suatu item pekerjaan dengan menganalisa 

perbandingan pondasi tersebut 

3. Sebagai informasi dan bahan masukan untuk pembaca serta sebagao referensi 

untuk penelitian selanjutnya ataupun penelitian yang berkaitan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah serta terbatasi, berikut adalah batasan 

masalah yang digunakan : 

1. Penelitian hanya meninjau struktur bawah yaitu pekerjaan pondasi proyek 

pembangunan gedung perkantoran Pemda Kabupaten Sukabumi. 

2. Analisa yang dilakukan merupakan diluar kebijakan dari pemilik, perencana 

ataupun pelaksana proyek. 

3. Alternatif pondasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu pondasi 

bored pile. 

4. Data tanah diperole dari hasil penyelidikan tanah langsung di lapangan 

menggunakan metode Cone Penetration Test (CPT), SNI 2827:2002. 

5. Parameter tanah lainnya merupakan hasil korelai N-SPT. 

6. Analisis daya dukung pondasi bored pile menggunakan aplikasi komputer 

Microsoft Excel. 
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1.6 Kerangka Berpikir Penelitian 

Agar pembahasan dalam penyusunan penelitian ini berjalan dengan 

sistematis maka dibuat kerangka berpikir penelitian seperti pada gambar 1.1 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana daya dukung pondasi bored pile dan efisiensi tiang kelompok? 

Analisis data 

1. Analisis pembebanan pada struktur gedung meliputi beban hidup, beban mati, beban 

struktur atas dan beban gempa. 

2. Analisis daya dukung pondasi bored pile meliputi daya dukung ujung tiang, daya 

dukung selimut tiang, efisiensi kelompok tiang dan penurunan pondasi. 

3. Perencanaan penulangan pondasi bored pile 

4. Uji sondir untuk mendaatkan parameter tanah. 

Daya dukung  Pondasi Bored Pile Dan Efisiensi Tiang Kelompook Pada Proyek 

Pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Sukabumi 

Mulai 

Studi Literatur : 

1. Pondasi 

2. Pondasi bored pile 

3. Daya dukung pondasi 

4. Penurunan pondasi 

Selesai 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil uji sondir ( Cone Penetration Test). 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian 


