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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pondasi dalam suatu bangunan  merupakan bagian paling bawah dan 

berhubungan langsung dengan tanah. Pada struktur bangunan, pondasi berfungsi 

untuk memikul beban bangunan yang ada diatasnya. Untuk menghasilkan 

bangunan yang kokoh, pondasi juga harus direncanakan dan dikerjakan dengan 

sangat hati-hati. Pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa baik dari segi 

dimensi maupun secara analitis mekanis.  

Setiap pondasi bangunan perlu direncanakan berdasarkan jenis, kekuatan 

dan daya dukung tanah tempat berdirinya. Bagi tanah yang stabil dan memiliki 

daya dukung baik, maka pondasinya juga membutuhkan konstruksi yang 

sederhana. Jika tanahnya berlapis dan memiliki daya dukung buruk, maka 

pondasinya juga harus lebih kompleks. 

Dalam mendesain pondasi harus mempertimbangkan penurunan dan daya 

dukung tanah. Ketika berbicara penurunan, yang diperhitungkan biasanya 

penurunan total (keseluruhan bagian pondasi turun bersama-sama) dan penurunan 

diferensial (sebagian pondasi saja yang turun / miring). Ini dapat menimbulkan 

masalah bagi struktur yang didukungnya. 

Untuk mengurangi kelemahan dari tanah tersebut, ada alternatif lain tanpa 

memperbaiki tanahnya melainkan dengan cara pondasi berselimut. Sehingga 

disini pondasi didesain dengan gabungan antara pondasi yang dikombinasikan 

dengan selimut di bawahnya. Landasan pondasi ini adalah baja atau beton dengan 

selimut melingkar tipis di pinggiran pondasi. Dengan adanya selimut di bawahnya 

diyakini bahwa daya dukung pondasi akan meningkat. Penelitian ini adalah untuk 

menentukan daya dukung pondasi telapak  pada tanah berlapis dengan dan tanpa 

selimut dengan parameter yang mempengaruhinya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan pada latar belakang di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi dimensi selimut pada daya dukung pondasi 

telapak berselimut di tanah berlapis? 

2. Bagaimana penurunan yang terjadi pada pondasi telapak berselimut di 

tanah berlapis? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan pada pondasi telapak 

berselimut di tanah berlapis? 

4. Bagaimana bila dibandingkan antara tanah berlapis dengan tanah pasir? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari dimensi selimut pada daya dukung 

pondasi telapak berselimut di tanah berlapis. 

2. Untuk mengetahui perbandingan penurunan yang terjadi pada berbagai 

macam pondasi telapak di tanah berlapis. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan pada 

pondasi telapak berselimut di tanah berlapis. 

4. Untuk mengetahui perbandingan antara pondasi telapak berselimut pada 

tanah berlapis dengan pondasi telapak pada tanah pasir.                                                                                 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan wawasan mengenahi daya dukung pondasi telapak berselimut 

pada tanah berlapis. 

2. Memberikam alternatif untuk meningkatkan daya dukung pondasi telapak. 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan–batasan masalah, agar 

pembahasan tidak meluas dan batasannya menjadi jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik 

Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Jenis beban yang digunakan adalah beban sentris. 

3. Beban vertikal diukur oleh Frame Load Testing machine dengan 

modifikasi piston dan penurunan vertikal pondasi yang diukur dengan alat 

pengukur dua dial yang terpasang vertikal pada permukaan atas pondasi. 

4. Tempat uji berbentuk silinder yang terbuat dari besi berdiameter 60 cm, 

tinggi 50 cm dan ketebalan 0,2 cm. 

5. Jenis tanah berlapis menggunakan kombinasi pasir dan tanah lempung, 

dengan menjaga tingkat yang sama kadar air dan metode pemadatan di 

setiap test. Posisi pasir berada di atas dengan ketebalan 7 cm, sedangkan 

tanah lempung di bawah dengan ketebalan 43 cm. 

6. Untuk mempelajari perilaku pondasi telapak berselimut di tanah berlapis, 

tes laboratorium dilakukan pada model skala kecil pondasi telapak dengan 

diameter yang telah ditentukan (D) sama dengan 7,5 cm, 10 cm, dan 15 

cm, dengan ketebalan 0,2 cm. Untuk selimut memiliki tinggi 10 cm dan 15 

cm, dengan ketebalan 0,2 cm.  

7. Model pondasi adalah dari pelat baja (diasumsikan semua kaku). 

8. Selimut dilas kuat dan tepat pada pondasi.  

9. Tanah lempung dan pasir yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

wilayah Sukoharjo. 

10. Muka air tanah dianggap sangat dalam, sehingga muka air tanah 

diabaikan. 

11. Kedalaman pondasi berada di atas permukaan tanah (Df = 0). 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Berbagai peneliti telah mempelajari efek dari pondasi berselimut. Amr Z. 

EL Wakil, Alexandria University (2013), mempelajari Kapasitas Horizontal 

pondasi dangkal berselimut di pasir. Felipe Villalobos, VI Congreso Chileno de 

Geotecnia, Sochi, Valparaiso (2007), bereksperimen tentang kapasitas bantalan di 

pasir. Ashraf Kamal Nazir dan Wasim R. Azzam, Alexandria University (2011), 

mempelajari peningkatkan kapasitas bantalan pondasi pada tanah lempung dan 

pasir baik dengan selimut maupun tidak memakai selimut. Hugo E. Acosta-
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Martinez et al., Jepang Geoteknik Society (2008) mempelajari tentang besarnya 

kompresi dan ketegangan pada pondasi berselimut bagian bawah. 

Penyelidikan sebelumnya yang hanya dilakukan di tanah berpasir. Dalam 

penelitian ini "Daya Dukung Pondasi berselimut pada tanah berlapis" untuk 

meningkatkan daya dukung pondasi berselimut pada tanah berlapis. Oleh karena 

itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui daya dukung dan 

mengetahui penurunan pondasi dengan dan tanpa selimut di tanah berlapis. 

Pengujian ini juga sudah pernah dilakukan sebelumnya di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang dilakukan oleh Isvan Fajar Satria (2016). Dengan 

judul “Effect Of Skirt On The Bearing Capacity Of Circular Footing On Sand” 

Sehingga dengan adanya hasil penelitian yang ada digunakan sebagai 

perbandingan dengan penelitian pada tanah berlapis. 

 


