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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam setiap bangunan diperlukan pondasi sebagai dasar bangunan 

yang kuat dan kokoh. Pondasi sebagai dasar bangunan harus mampu memikul 

seluruh beban bangunan dan beban lainnya, untuk diteruskan sampai ke lapisan 

tanah pada kedalaman tertentu. Bangunan teknik sipil secara umum meliputi dua 

bagian utama yaitu struktur atas (upper structure) dan struktur bawah (sub 

structure), dalam hal ini struktur bawah sebagai pondasi yang berinteraksi dengan 

tanah untuk menghasilkan daya dukung yang mampu memikul dan memberikan 

keamanan pada struktur bagian atas. Seperti halnya pada pembangunan gedung 

SMK Muhammadiyah Sukoharjo yang mempunyai karakteristik tanah lunak pada 

lokasi pembangunannya, diharapkan mempunyai pondasi yang kokoh dan dapat 

memikul seluruh beban bangunan di atasnya. Jenis pondasi yang sesuai dengan 

tanah pendukung yang terletak pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan 

tanah adalah fondasi tiang. (Sosrodarsono dan Nakazawa, 1990). 

Pada era 1990an analisis perancangan berbagai macam bangunan 

tanah didasarkan pada analisis model secara deterministik. Meskipun pendekatan 

secara deterministik telah dipakai secara luas, pada kenyataannya, hampir seluruh 

propertis tanah sangat bervariasi dan kemungkinan bersifat homogen sangat 

jarang terjadi (Listyawan, 2006). Konsep analisis dengan pendekatan probabilitas 

menjadi solusi mutakhir untuk mengatasi kurang telitinya model deterministik.  

Berbeda dengan cara deterministik yang hanya menggunakan satu 

nilai propertis tanah tertentu yang dianggap mewakili, konsep probabilitas 

memakai semua data propertis tanah yang ada  dan mengakomodasi setiap variasi 

yang terjadi. Salah satu propertis tanah yang menunjukkan tingginya variasi data 

adalah hasil Cone Penetration Test (CPT-Test) yang di Indonesia lebih dikenal 

dengan nama Sondir. Variasi data yang begitu tinggi dapat dilihat pada nilai 

tahanan konus (qc) maupun hambatan lekat (fs) dari hasil CPT-Test. Dari hasil 
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data CPT-Test pada pembangunan gedung SMK Muhammadiyah Sukoharjo yang 

mempunyai karakteristik tanah lunak maka pengolahan data CPT-Test yang akan 

digunakan dalam analisis model probabilitas yang selanjutnya dipakai untuk 

analisis pondasi tiang, sedangkan probabilitas atau peluang atau kebolehjadian  

adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu 

kejadian akan berlaku atau telah terjadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Tingkat variasi karakteristik tanah hasil uji sondir pada pembangunan 

gedung SMK Muhammadiyah Sukoharjo dan analisis pondasi tiang dengan 

mengakomodasi tingkat variasi data sondir adalah permasalahan yang akan 

diselidiki pada penelitian ini dengan menggunankan program komputer MATLAB 

dan Crystal Ball 7.0. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengolah data CPT-Test SMK Muhammadiyah Sukoharjo dengan MATLAB 

guna mendapatkan data statistik sebagai bahan analisis pondasi tiang. 

2. Merancang pondasi tiang dengan menggunakan data statistik hasil MATLAB 

dengan bantuan Software Crystall Ball 7.0. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengintegrasikan penyelesaian perancangan pondasi tiang dengan ilmu 

Statistik. 

2. Memberikan alternatif perancangan pondasi tiang yang lebih mendekati 

kenyataan di lapangan. 

3. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

penelitian sejenis selanjutnya. 
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E. Batasan Masalah 

 Batasan masalah meliputi sebagai berikut : 

1. Data CPT-Test di lokasi SMK Muhammadiyah Sukoharjo. (Laboratorium 

Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

2. Kedalaman pondasi tiang pancang = 10 m. 

3. Kedalaman pelat penutup tiang (pile cap) = 0,4 m. 

4. Diameter tiang = 0,3 m. 

5. Beban total ( P ) = 140 ton. 

6. Menggunakan 6 kelas dan qc pada kedalaman 8d di atas ujung tiang – 4d di 

bawah ujung tiang pada perhitungan aplikasi program MATLAB dan Crystal 

ball. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh : 

a. Sutrisno (2009), dengan judul Analisa Stabilitas Lereng Dengan Metode 

Fellinius Berdasarkan Teori Probabilitas. Dengan kesimpulan ”Dari hasil 

analisis dapat dilihat bahwa hasil yang paling fit adalah distribusi log normal 

dengan hasil χ2 normal (0,5199)  <  χ2 9;0.05 (16,919) didapat dari tabel nilai 

distribusi χ2 artinya data distribusi normal dapat dipakai”. 

b. Maia (2009), dengan judul Uji Statistik Tingkat Variabilitas Data Sondir 

Dengan Program MATLAB 7.0. Dengan kesimpulan ”Hasil uji data sondir 

proyek pembangunan hotel Ibis Solo dari program MATLAB 7.0 untuk nilai qc 

titik 1, 5 nilai distribusi frekuensi yang paling mewakili pada log normal, 

pada titik 2 nilai distribusi frekuensi yang paling mewakili pada Beta, dan 

pada titik 3, 4 dan 6 nilai distribusi frekuensi yang paling mewakili pada 

Gamma, sedangkan pada gabungan dari ke 6 titik nilai distribusi frekuensi 

yang mewakili pada Gamma”. 

Penelitian dengan judul Analisis Pondasi Tiang Dengan Prinsip 

Probabilitas (Studi Kasus Pembangunan Gedung SMK Muhammadiyah 

Sukoharjo) belum pernah dilakukan di lingkup Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, 



4 
 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan objek yang berbeda, data yang 

berbeda dari penelitian serupa di atas, maka penelitian ini bersifat asli. 

 


