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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Struktur suatu bangunan pada umumnya terdiri dari struktur bawah (lower 

structure) dan struktur atas (upper structure).  Struktur yang berhubungan langsung 

dengan tanah adalah pondasi.  Pondasi adalah bagian bangunan yang terletak di 

bawah permukaan tanah yang memiliki fungsi memikul beban bangunan yang berada 

di atasnya dan akan diteruskan ke tanah atau batuan.  Pondasi harus diperhitungkan 

untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban-beban 

bangunan (beban isi bangunan),   gaya-gaya luar seperti : tekanan angin, gempa bumi, 

dan lain-lain.  Jenis tanah dan daya dukung tanah juga merupakan faktor yang harus 

diperhatikan untuk merencanakan pondasi. 

Daya dukung tanah adalah besarnya tekanan atau kemampuan tanah untuk 

menerima beban dari luar sehingga menjadi stabil.  Daya dukung pada setiap jenis 

tanah berbeda-beda. Tanah yang memiliki daya dukung yang besar akan lebih baik 

dibandingkan dengan tanah yang memiliki daya dukung kecil. Karena semakin kecil 

nilai dari daya dukung suatu tanah maka perencanaan pondasinya akan lebih sulit.  

Pada setiap lapisan tanah yang dibebani oleh struktur bangunan akan mengalami 

penurunan.  Terdapat dua macam penurunan pada pondasi yaitu penurunan total 

(semua bagian pondasi mengalami penurunan secara bersama-sama) dan penurunan 

sebagian ( sebagian pondasi mengalami penurunan/miring). Penurunan ini dapat 

menimbulkan masalah pada struktur bangunan tersebut. 

Salah satu alternatif untuk meminimalisir kekurangan dari tanah tersebut adalah 

dengan menggunakan pondasi berselimut.  Pondasi berselimut adalah pondasi telapak 

yang di bawahnya ditambahkan selubung selimut yang diharapkan dapat menambah 

daya dukung tanah.  Bahan yang digunakan untuk pondasi ini adalah plat baja atau 

beton sesuai dengan desainnya. Penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai daya 

dukung pondasi telapak bujur sangkar berselimut pada tanah pasir di atas tanah 

lempung. 
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B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah sesuai dengan latar belakang di 

atas, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh dari panjang selimut yang bervariasi terhadap daya dukung 

pondasi telapak bujur sangkar pada tanah pasir di atas tanah lempung? 

2. Bagaimana penurunan yang terjadi pada pondasi telapak bujur sangkar berselimut 

pada tanah pasir di atas tanah lempung? 

3. Berapakah beban maksimum pada pondasi telapak bujur sangkar? 

4. Bagaimanakah penurunan yang terjadi jika dibandingkan antara pondasi telapak 

bujur sangkar dengan pondasi telapak lingkaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari panjang selimut yang bervariasi terhadap daya 

dukung pondasi telapak bujur sangkar pada tanah pasir di atas tanah lempung. 

2. Untuk mengetahui penurunan yang terjadi pada pondasi telapak bujur sangkar 

berselimut pada tanah pasir di atas tanah lempung. 

3. Untuk mengetahui nilai pembebanan maksimum pada pondasi telapak bujur 

sangkar. 

4. Untuk mengetahui perbandingan nilai penurunan antara pondasi telapak bujur 

sangkar dengan pondasi telapak lingkaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberi informasi tentang daya dukung pondasi  telapak bujur sangkar berselimut 

pada tanah pasir di atas tanah lempung. 

2. Memberi alternatif lain untuk meminimalisir penurunan yang terjadi pada pondasi 

telapak bujur sangkar berselimut pada tanah pasir di atas tanah lempung. 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian dilakukan di Laboraturium Mekanika Tanah Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Model pondasi yang digunakan terbuat dari plat baja dengan bentuk bujur sangkar. 

3. Pada bagian tepi pondasi, selimut diperkuat dengan cara dilas. 

4. Jenis tanah yang digunakan adalah tanah pasir dan tanah lempung, dengan 

menjaga tingkat kadar air yang sama dan metode pemadatan di setiap pengujian. . 

Posisi tanah pasir berada di atas dengan ketebalan 7 cm, sedangkan untuk tanah 

lempung berada di bawah dengan ketebalan 43 cm. Dalam penelitian ini tanah 

diletakkan secara berlapis. Terdapat 10 lapisan tanah yang terdiri dari 9 lapis tanah 

lempung dan 1 lapis tanah pasir.  Setiap lapisan ditumbuk menggunakan hammer 

sebanyak 100 kali pukulan. 

5. Tanah pasir dan tanah lempung yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 

daerah Sukoharjo. 

6. Pada penelitian ini tanah berada pada kondisi homogen serta muka air tanah 

dianggap sangat dalam. Kadar air pada tanah sebesar 15 %.  Pada setiap pengujian 

ditambahkan jumlah air yang sama. 

7. Untuk mengetahui penurunannya pondasi diletakkan di atas permukaan tanah 

(Df=0). 

8. Tempat uji terbuat dari tabung seng slinder yang terbuka di bagian atas (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 menggunakan dial. 

10. Penelitian ini menggunakan pemodelan skala kecil. Untuk pondasi telapak 

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

ketebalan 10 mm. Sedangkan untuk selubung selimutnya menggunakan ukuran 

dengan tinggi 100 mm dan 150 mm dengan ketebalan 2 mm. 

11. Penelitian ini dilakukan sebanyak 9 kali. Untuk pondasi berselimut dilakukan 

sebanyak 6 kali dan pondasi tanpa selimut dilakukan sebanyak 3 kali.  
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh : 

1. Kurniawan (2017). Dengan judul “Pengaruh Selimut Pada Pondasi Telapak Bujur 

Sangkar Pada Tanah Lempung Akibat Pembebanan”. 

2. Penelitian yang lain, oleh Wulandari (2017) Perilaku Pondasi Telapak Bujur 

Sangkar Berselimut Di Atas Tanah Pasir Akibat Pembebanan. 

3. Daya dukung pondasi pada tanah berlapis, penelitian yang dilakukan oleh Utomo 

(2016). 

Penelitian yang berjudul Daya Dukung Pondasi Telapak Bujur Sangkar 

Berselimut Pada Tanah Pasir Di Atas Tanah Lempung belum pernah dilakukan. 

 


