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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pasokan listrik khususnya pada daerah Pulau Jawa terus 

mengalami peningkatan bersamaan dengan pertambahan jumlah penduduk dan 

pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi. Sehingga pemerintah memberikan 

pasokan listrik pada rakyat berbentuk sistem sumber listrik menggunakan  

konstruksi menara SUTT dan atau SUTET. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang  

pada penyebutannya disingkat menjadi SUTT adalah penyaluran energi listrik yang 

pada proses penyalurannya menggunakan kawat telanjang (konduktor) pada udara 

bertegangan nominal antara 35 kV hingga 150 kV dengan jarak terjauh yang sangat 

efisien mencapai ±100 m, berbeda dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 

yang berikutnya disingkat SUTET adalah saluran energi listrik yang menggunakan 

kawat telanjang (konduktor) pada udara bertegangan nominal diatas 230 kV sampai 

500 kV dengan jarak efisien menggapai ±500 m. 

PT PLN (Persero) selaku pemasok utama di Indonesia dengan pengembangan 

jaringannya SUTT 150 kV Ungaran - Mranggen – Purwodadi yang dilaksanakan 

oleh kontraktor KSO PT Dalima Putra Perdana – PT Kembar Abadi - PT Sangkan 

Jaya. Pembangunan pekerjaan ini terdiri dari 2 (dua) section. Section pertama 

adalah section Ungaran – Tanggung sebanyak 85 tower terdiri dari T.01 – T.79 jalur 

Kabupaten Semarang sampai Kabupaten Grobogan dan section kedua adalah 

section Tanggung – Purwodadi sebanyak 103 tower terdiri dari T. 01 – 101 jalur 

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. 

Pada pembangunan transmisi salah satu struktur utama yang berperan penting 

dalam menopang beban struktur tower dan beban – beban lainnya adalah struktur 

pondasi. Menurut data yang di peroleh dari kontraktor KSO PT Dalima Putra 

Perdana – PT Kembar Abadi – PT Sangkan Jaya, T.05 adalah tipe tower AA 

(suspention) dengan sudut 0-3º seri 6 yang memiliki kaki tower 0 meter atau 

disingkat AA6+0 adalah salah satu tower yang berada di jalur transmisi Section 2 

(Tanggung – Purwodadi) SUTT 150 kV Ungaran – Mranggen – Purwodadi area 

lokasi PT Semen Grobogan terkendala akibat kondisi di lapangan. Beberapa 
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permasalahan tersebut antara lain membangun pondasi di lahan tower existing, 

ketersediaan dan keterbatasan lahan yang berada di area lokasi PT Semen Grobogan 

yang berukuran 12m x12m, dan perubahan ketinggian tower dari 0 m ke +6 m. 

Sehingga, solusi yang dapat diambil untuk memecahkan berbagai permasalahan 

diatas adalah dilakukan modifikasi dan perubahan desain kelas pondasi.   

Spesifikasi desain pondasi tower sendiri terdiri dari beberapa kelas dan tipe 

pondasi sesuai standar peraturan PT PLN (Persero). Tipe pondasi yaitu kelas 

pondasi tipe normal (kelas 1, 2, 3, 4 dan 7) dan tipe borepile (kelas 6). Kelas dan 

tipe pondasi ini akan di ambil dari hasil pengujian tanah dilapangan dan 

dicantumkan ke dalam data Pondasi Schedule.  

Perencanaan pondasi tower juga tergantung pada jenis tower dan seri yang 

nantinya hendak mempegaruhi beban pada tiap- tiap pondasi. Tipe tower terdiri dari 

tipe AA, BB, CC, DD, EE, dan FF serta seri tower terdiri dari 2, 4, dan 6. 

Selanjutnya berat dari tower, kabel dan assesories akan masuk kedalam beban 

vertikal pondasi. Disamping itu beban tower juga terdiri dari beban angin, beban 

tarik, beban horizontal transversal dan horizontal longitudinal yang dihasilkan oleh 

putusnya kabel konduktor. Dua asumsi beban kerja akan diperhitungkan untuk 

setiap tipe tower yaitu kondisi beban kerja normal dan kondisi beban kerja pada 

saat kawat putus.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mencoba menganalisis 

pondasi tower T.05 pada area lokasi PT Semen Grobogan tersebut yang akan di 

desain dengan memodifikasi pondasi tower AA6+0 kelas 3 tipe normal menjadi 

AA6+6 kelas 6 tipe borepile. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis 

Modifikasi Desain Pondasi Tower AA6+0 Kelas 3 Tipe Normal Menjadi 

AA6+6 Kelas 6 Tipe Borepile (Studi Kasus: Area Lokasi T.05 PT Semen 

Grobogan SUTT 150 kV Ungaran - Mranggen – Purwodadi).”   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi pondasi tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe borepile sudah 

memadai atau tidak terhadap gaya tekan (compress) dan gaya angkat (uplift) 
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yang bekerja dibadingkan AA6+0 kelas 3 tipe normal sesuai SPLN T5.008: 

2015? 

2. Bagaimana hasil perhitungan gaya lateral dan keamanan stabiltas struktur 

pondasi tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe borepile terhadap gaya geser pada 

pondasi tower tersebut? 

3. Bagaimana hasil analisis perhitungan penulangan yang efektif pada pondasi 

tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe borepile sesuai SNI 2847: 2013? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari penyusunan penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain 

modifikasi pondasi yang sesuai dengan peraturan Standar PLN yang berlaku dan 

memberikan solusi alternatif terhadap keamanan stabilitas pondasi meskipun sudah 

dilakukan redesain yang berbeda.  

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil analisis dimensi pondasi tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe 

borepile sudah memadai atau tidak terhadap gaya tekan (compress) dan gaya 

angkat (uplift) yang bekerja dibadingkan AA6+0 kelas 3 tipe normal sesuai 

SPLN T5.008: 2015 

2. Mengetahui hasil perhitungan gaya lateral dan keamanan stabiltas struktur 

pondasi tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe borepile terhadap gaya geser pada 

pondasi tower tersebut  

3. Mengetahui hasil analisis perhitungan penulangan yang efektif pada pondasi 

tower T.05 AA6+6 kelas 6 tipe borepile sesuai SNI 2847: 2013. 

1.4 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini fokus dengan tujuan, batasan masalah yang diambil pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kasus pada area Lokasi T.05 PT Semen Grobogan Proyek 

Pembangunan Rekonduktoring SUTT 150 kV Ungaran - Mranggen – 

Purwodadi yaitu section dua Ungaran – Tanggung. Dikarenakan 

pembangunan pekerjaan transmisi terdiri dari beberapa jalur sehingga dipilih 

salah satu jalur dan area titik tower yang akan dijadikan analisis penelitian 
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2. Pembahasan akan difokuskan kepada analisis modifikasi desain pondasi 

tower AA6+0 kelas 3 tipe normal menjadi AA6+6 Kelas 6 tipe borepile  

3. Pada penelitian kalkulasi pembebanan tower diambil dari data Support 

Reaction pabrikan tower hasil output MS. Tower Versi 6.20 

4. Pada Penelitian ini tidak menganalisis Penurunan Tiang 

5. Pada penelitian ini analisis perhitungan menggunakan metode manual dengan 

bantuan Microsoft Excel 2013.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis  

Salah satu manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk menambah 

pengetahuan dan juga pemahaman dalam analisis mekanika tanah dan perancangan 

pondasi terutama pondasi tower pada transmisi. 

2. Manfaat Praktis  

Salah satu manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai acuan dan 

referensi terkait modifikasi dan perubahan tipe pondasi dalam perancangan dimensi 

pondasi, keamanan dan stabilitas serta penulangan pondasi terhadap kasus-kasus 

lain yang sejenis. 
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1.6 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kerangka berfikir dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Penulis, 2021) 
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Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir 
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1.7 Sistematika 

Pada penelitian ini dikelompokan dengan sistematika:  

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang apa yang menjadi latar belakangnya, metodologi, 

pemikiran dan sistematikanya.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai dasar teori, standar mutu dan 

konstruksi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

meliputi Standar PLN T.004-2010 tentang Kriteria Desain Tower Rangka Baja 

untuk SUTT dan SUTET, JEC 127 – Transmission Steel Tower Design Standard, 

ASCE 10-97 – The Design of Lattice Steel Transmission Struture, Standar PLN 

T5.008: 2015 tetang Panduan Desain Pondasi Tower Rangka Saluran Udara Tenaga 

Listrik Berasarkan Hasil Uji Penetrasi Konus/ Sondir (CPT), SNI 2847:2013 

mengenai yang menjadi syaratnya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai proses penelitian mulai  dari 

persiapan, pengolahan data yang didapat dari lapangan yang akan diolah, metode 

yang digunakan serta hal-hal yang terkait modifikasi perencanaan desain pondasi 

tower.  

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis melakukan analisis data dan pembahasan masalah. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

- saran yang dapat membangun untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat 

bermanfaat. 
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1.8 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian kali ini adalah pada area T.05 PT Semen Grobogan yang 

beralamat di  Kelurahan Kaliwenang, Kecamtan Tanggungharjo, Kabupaten 

Grobogan, Jawa Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:  Maps Section II Tanggung - Purwodadi, Googleearth, 2021)

Gambar 1. 2 Lokasi Penelitian 

 


