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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara garis besar struktur suatu bangunan dikategorikan menjadi dua 

yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur bawah yang biasa dikenal dengan 

pondasi berfungsi untuk mendukung struktur bangunan di atasnya dan 

menyalurkan dengan baik beban yang diterima tersebut ke lapisan tanah di 

bawahnya. Suatu pondasi perlu direncanakan dengan matang demi terciptanya 

struktur bangunan yang kuat.  

Perencanaan pondasi harus memperhatikan jenis tanah dan daya dukung 

tanah. Daya dukung tanah adalah kuat geser tanah dalam menahan penurunan 

akibat pembebanan. Setiap jenis tanah memiliki daya dukung yang berbeda-beda. 

Semakin kecil nilai daya dukung suatu tanah maka perencanaan pondasinya pun 

menjadi lebih rumit dari tanah yang memiliki daya dukung besar. 

Penurunan juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Jika penurunan 

yang terjadi adalah seragam dan tidak melebihi batas aman maka tidak terlalu 

membahayakan. Tetapi jika penurunannya adalah penurunan tidak seragam, hal 

ini menimbulkan ketidakstabilan struktur yang akan menyebabkan masalah. 

Demi meminimalisir kelemahan tanah tersebut maka perlu dicari alternatif 

untuk meningkatkan daya dukung tanah dan mengurangi penurunan yang terjadi. 

Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk hal tersebut diantaranya 

dengan melakukan perbaikan tanah atau pemodelan pondasi. Dalam penelitian ini 

alternatif yang digunakan yaitu dengan menambahkan selubung selimut di bawah 

pondasi yang disebut sebagai pondasi berselimut. Pondsai ini berupa pondasi 

telapak yang terbuat dari plat baja dengan dikelilingi selimut baja yang melekat 

pada tepi pondasi tersebut. Penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung 

pondasi telapak bujur sangkar dengan dan tanpa selimut pada tanah lempung. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana efek dari variasi panjang selimut terhadap daya dukung pondasi 

telapak bujur sangkar pada tanah lempung? 

2) Bagaimana penurunan yang terjadi pada pondasi telapak berselimut bujur 

sangkar pada tanah lempung? 

3) Berapa beban maksimum yang mampu ditahan oleh pondasi telapak bujur 

sangkar? 

4) Bagaimana hasil nilai penurunan pondasi yang didapat jika dibandingkan 

dengan pondasi telapak  lingkaran berselimut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui efek dari variasi panjang selimut terhadap daya dukung pondasi 

telapak pada tanah lempung. 

2) Mengetahui penurunan yang terjadi pada pondasi telapak berselimut bujur 

sangkar pada tanah lempung. 

3) Mengetahui nilai pembebanan maksimum yang mampu ditahan oleh pondasi 

telapak bujur sangkar. 

4) Mengetahui perbandingan nilai penurunan pondasi antara pondasi telapak 

berselimut bujur sangkar dengan pondasi telapak berselimut lingkaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

1) Memberi informasi tentang pengaruh selimut pada pondasi telapak bujur 

sangkar pada tanah lempung. 

2) Memberi alternatif untuk mengurangi penurunan yang terjadi pada pondasi 

telapak bujur sangkar pada tanah lempung. 

 

 

 



3 

 

E. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah agar pembahasan jelas 

dan tidak meluas. Berikut adalah batasan masalah dipenelitian ini: 

1) Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Model pondasi yang digunakan terbuat dari  plat baja. 

3) Selimut dilas dengan kuat pada bagian tepi pondasi. 

4) Tanah lempung yang digunakan berasal dari daerah Sukoharjo. 

5) Tanah berada pada kondisi homogen dengan kadar  air yang sama pada tiap 

pengujian yaitu 15%. 

6) Pengujian dilaukan menggunakan tanah 6 lapis dengan pemadatan 100 

pukulan untuk setiap lapis. 

7) Pondasi diletakkan di atas permukaan tanah untuk mengetahui penurunannya, 

Df = 0. 

8) Tempat uji terbuat dari seng (drum) dengan diameter 600 mm, tinggi 500 mm 

dan ketebalan 2 mm. 

9) Pembebanan dilakukan menggunakan frame load testing machine dengan 

modifikasi pada piston dan penurunan pondasi diukur dengan dial yang 

terpasang pada sisi kiri dan kanan model pondasi. 

10) Penelitian ini menggunakan pemodelan skala kecil pondasi telapak dengan 

ukuran lebar (B) sama dengan 75 mm, 100 mm dan 150 mm dengan 

ketebalan 10 mm, sedangkan untuk selimutnya digunakan ukuran setinggi 

100 mm dan 150 mm dengan ketebalan 2 mm. 

11) Penelitian pondasi dengan selimut dilakukan sebanyak 6 kali dan pondasi 

tanpa selimut sebanyak 3 kali. 

12) Membandingkan nilai penurunan pondasi telapak bujur sangkar dengan data 

Kusumaningtyas (2016) dengan kondisi kadar air dan pemadatan yang sama. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

pondasi selimut. Al-Aghbari (2008), mempelajari tentang kinerja pondasi persegi 



4 

 

dengan selimut pada tanah pasir. Peningkatan daya dukung pada pondasi telapak 

bujur sangkar dengan selimut pada tanah pasir bergantung pada  sifat geometris 

dan struktur selimut, pondasi, karakter pasir dan kondisi permukaan antara pasir 

dengan selimut pondasi. Rowhsanzamir (2013), berkesperimen dengan 

mengevaluasi daya dukung pondasi selimut. Ditemukan bahwa dengan pondasi 

selimut dapat meningkatkan daya dukung pondasi hingga 3,68 kali lipat 

tergantung pada struktur geometri selimut dan pondasi, karakter tanah dan kondisi 

antar-permukaan dari tanah dengan pondasi dan tanah dengan selimut. 

Mohammed (2013), melakukan studi penelitian untuk mengetahui perilaku 

pondasi kotak berselimut pada tanah berpasir. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa daya dukung meningkat seiring dengan panjang selimut, efek maksimum 

selimut pada pondasi telapak yaitu pada saat rasio perbandingan antara panjang 

selimut dengan lebar pondasi (d/B) antara 1,5-2,0. T. Eid, (2012) mempelajari 

tentang daya dukung dan penurunan pada pondasi selimut dangkal pada tanah 

pasir. Kemudian diketahui bahwa dengan menggunakan selimut maka akan 

mengurangi penuruan secara signifikan. 

 Penyelidikan sebelumnya dilakukan pada tanah berpasir. Dalam penelitian 

ini “Pengaruh Selimut pada Pondasi Bujur Sangkar pada tanah lempung akibat 

pembebanan” untuk meningkatkan daya dukung pada tanah lempung. Sebelumnya 

juga pernah dilakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

dilakukan oleh Kusumaningtyas (2016), dengan judul “Effect Of Skirt To Circular 

Footing On Clay Subjected On Vertical Loading” sehingga dengan adanya hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding antara pondasi selimut 

lingkaran dengan bujur sangkar pada tanah lempung. 


