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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Surakarta sebagai kota yang berkembang terus menerus berusaha untuk 

meningkatkan hasil yang maksimal di segala bidang pembangunan, salah satunya 

adalah di bidang pariwisata. Maka dibutuhkan banyak fasilitas pendukung, seperti 

Hotel Quest Solo merupakan salah satu wujud perkembangan pembangunan yang 

terletak di Surakarta.  

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.  Berdasarkan hasil penyelidikan tanah lapisan 

tanah keras berada di lokasi yang cukup dalam.  Lokasi pembangunan yang 

berada dekat dengan pemukiman, sehingga dipilih tipe pondasi yang pada saat 

pengerjaannya tidak menimbulkan getaran dan kebisingan yaitu pondasi tiang bor. 

Perilaku struktur bangunan tanah sangat bergantung pada propertis 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 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. Cara deterministik hanya 

menggunakan satu nilai propertis tanah tertentu yang dianggap mewakili, 

sedangkan konsep probabilitas memakai semua data propertis tanah yang ada 
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mengakomodasi setiap variasi yang terjadi. Salah satu propertis  tanah yang 

menunjukkan tingginya variasi data adalah hasil SPT . 

Kemudian dalam kondisi lingkungan berdekatan dengan warga, serta 

keadaan tanah yang berupa lempung jenuh, dan muka air yang dangkal, maka 

dipakai pondasi tiang bor sebagai penopang beban struktur. Dan metode 

probabilitas sebagai perhitungannya, dibantu dengan software yaitu MATLAB 

dan Cyistal Ball.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dilatar belakang, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai acuan.  Adapun rumusan masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Perlu diadakannya suatu penelitian tentang stabilitas pondasi tiang bor 

pada  gedung bertingkat dengan metode probabilitas 

2. Mencari nilai keamanan pada pondasi tiang bor kondisi tanah lempung 

jenuh dengan menggunakan data SPT yang bervariasi sehingga diperoleh 

nilai keamanan yang memenuhi syarat konstruksi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan fungsi probabilitas yang mewakili data cu hasil konversi dari 

nilai N-SPT dari lokasi hotel Quest, Surakarta. 

2. Menganalisis pondasi tiang bor dengan menggunakan metode statistik 

hasil MATLAB dengan bantuan Software Crystal Ball guna mendapatkan 

data statistik sebagai bahan analisis pondasi tiang bor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui lebih dalam pada analisis stabilitas pondasi tiang bor untuk 

bangunan gedung bertingkat. 
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2. Mengintegrasikan penyelesaian perancangan stabilitas pondasi tiang bor 

dengan ilmu statistik dan probabilitas. 

3. Mengenal dan mampu mengaplikasikan software dalam bidang geoteknik 

yaitu MATLAB dan Crystal Ball untuk menyelesaikan permasalahan 

analisis stabilitas pondasi tiang bor. 

4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan 

bagi penelitian sejenis untuk selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan 

batasan-batasan. Adapun batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data SPT diperoleh dari pembangunan hotel Quest, Surakarta yang dapat 

dilihat pada Gambar I.1.  

2. Tanah berupa lempung jenuh, dengan kedalaman tiang bor t = 12 m ,dan 

diameter = 60 cm , diameter dari ujung sampai pangkal seragam 

3.  Muka air tanah terletak pada kedalaman kira-kira 1 meter  

4. Metode analisis stabilitas menggunakan tanah lempung jenuh dengan 

berat isi tanah di atas muka air tanah dan berat isi tanah di bawah muka 

air tanah, ditinjau pada grafik profil tanah dengan beberapa variasi, 

seperti yang terlihat pada tabel I.1. 

5. Nilai cb diambil dari nilai rata-rata perlawanan ujung konus setebal 8d 

dari ujung tiang sebelah atas dan 4d dari ujung tiang sebelah bawah. 

6. Nilai cu yang digunakan dalam perhitungan tahanan gesek ultimit adalah 

rata-rata cu dari kedalaman 0 - 12 meter. 

Tabel I.1 Variasi titik bor 

BOR 
Kedalaman γt =γb γsat 

Z (meter) (t/m
3
) (t/m

3
) 

DB-1 

0,00 - 1,00 1,66 1,68 

1,10 - 3,90 1,73 1,73 

4,00 -40,00 1,74 1,74 
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Lanjutan tabel I.1 Variasi titik bor 

DB-3 

0,00 - 1,00 1,63 1,65 

1,10 - 5,90 1,78 1,78 

6,00 - 40,00 1,86 1,86 

DB-5 

0,00 - 1,00 1,68 1,69 

1,10 - 10,00 1,72 1,72 

10,10 - 18,00 1,77 1,77 

18,10 - 22,00 1,75 1,75 

22,10 - 40,00 1,74 1,74 

 

 
Gambar I.1.Profil tanah SPT 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir yang terdahulu sudah pernah dilakukan mengenai 

teori probabilitas antara lain : 

1. Pipit Dwi Prakosa, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011), 

mengenai Analisis Pondasi Tiang dengan Prinsip Probabilitas. 

2. Dimas Roman Widyaprakarsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(2012), mengenai Analisa Stabilitas Lereng Tanah Lempung Jenuh 

Dengan Variasi Bidang Longsor Berdasarkan Teori Probabilitas. 

Analisis Pondasi Tiang Bor Menggunakan Metode Probabilitas belum 

pernah dilakukan di lingkup Program Studi Sipil, Fakultas Teknik , Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 


