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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membangun fondasi gedung bertingkat tinggi, bendungan, jembatan,

dermaga, terowongan, jalan raya dan konstruksi tanah yang lain jauh sebelum mereka

memiliki pendidikan formal sebagai ahli geoteknik. Meskipun banyak bangunan

fenomenal berhasil dibuat, namun pengetahuan tentang permasalahan geoteknik tanah

masih sangat terbatas (Baecher dan Christian, 2003).

Perilaku struktur bangunan tanah sangat bergantung pada properties tanah

baik yang berada di bawah maupun di sekelilingnya. Pada era 1990an analisis

perancangan berbagai macam bangunan tanah didasarkan pada analisis model secara

deterministik. Meskipun pendekatan secara deterministik telah dipakai secara meluas,

pada kenyataannya, hampir seluruh properties 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

properties tanah tertentu yang dianggap mewakili, konsep probabilitas memakai

semua data properties tanah yang ada dan mengakomodasi setiap variasi yang terjadi.

Salah satu properties 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. Pengolahan data  CPT-Test yang

akan digunakan dalam analisis model probabilitas menjadi inti dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini akan sangat membantu dalam proses perancangan fondasi

selanjutnya.



B. Rumusan Masalah

Tingkat variasi properties tanah hasil uji sondir yang berupa tahanan ujung

dan hambatan lekat adalah permasalahan yang akan diselidiki pada penelitian ini

dengan menggunankan program computer Matlab 7.0. Variasi properties tanah akan

ditampilkan dalam point wise statistics (mean, standar deviasi dan koefisien variasi)

dan pengujian distribusi frekuensi terhadap nilai-nilai properties tanah tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui variasi data CPT-Test pada tanah di Proyek pembangunan hotel Ibis

Solo. Dengan program MATLAB Versi 7.0.

2) Mengolah data CPT-Test dengan cara statistik guna pertimbangan

perancangan fondasi selanjutnya. Hasil berupa kurva dan nilai Distribusi Normal,

Lognormal, Beta, dan Gamma

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Mengintegrasikan penyelesaian perancangan fondasi dengan ilmu Statistik.

2) Memberikan alternatif perancangan fondasi yang lebih mendekati kenyataan di

lapangan.

3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi

penelitian sejenis selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu diberi batasan masalah sebagai berikut:

1) Lokasi penelitian pada tanah Proyek pembangunan hotel Ibis Solo dengan alat

sondir 2,5 ton. Dengan kedalaman yang bervariasi setiapa titiknya. (data

sekunder)

2) Data CPT-Test tidak diinterpretasikan ke dalam parameter lainnya (hanya

menggunakan parameter tahanan ujung (qc), dan hambatan lekat (fs))

3) Program yang dipakai MATLAB Versi 7.0

4) Pada saat Uji Chi-kuadrat hanya menggunakan distribusi normal




