
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan dasar konstruksi yang berperan penting sebagai pendukung 

pondasi pada sebuah konstruksi bangunan. dalam merencanakan suatu konstruksi 

bangunan tentunya memebutukan data-data tentang parameter tanah yang didapat dari 

hasil penyelidkan tanah baik di lapangan maupun di laboratarium guna memperkirakan 

daya dukung lapisan tanah pada lokasi konstruksi. untuk mendapatkan data yang cukup 

teliti dan lengkap harus di lakukan penyelidikan tanah yang terperinci, yang berarti yang 

tidak hanya berdasarkan satu jenis pengujian atau percobaan saja. Guna memperoleh 

gambaran yang memedai tentang sistematis penyelidikan tanah maka seorang teknisi 

harus mampu mengidentifikasikan karakteristik tanah yang nantinya akan dipergunakan 

sebagai data perancangan pondasi. Karena parameter-parameter tanah tersebut yang 

akan sangat di perlukan sebagai data perencanaan awal rencana pondasi. 

Data penyelidikan tanah yang dibutukan untuk mengetahui daya dukung terhadap 

perencanaan sebuah pondasi yaitu berupa data penyelidikan lapangan dan laboratorium. 

dimana pengujian lapangan SPT (Standard Penetration Test). Yang bertujuan untuk 

mengetahau profil lapisan tanah  perkedalaman dan kepadatan relatif tanah. dengan 

adanya hasil data dari pengujian tersebut kita dapat merencanakan dan menentukan 

kedalaman pondasi yang akan diletakan, Dari hasil analisa perhitungan daya dukung 

tanah pada tahanan unjung tiang dan tahan geser tiang. Sedangkan pengujian 

Laboratorium yang meliputi pengujian sifat fisik tanah dan mekanis tanah bertujuan untuk 

mengetahui sifat tanah, jenis tanah dan sudut geser dalam tanah. Data-data yang 



dihasilkan dari penyelidikan tanah ini baik berupa data penyelidika tanah lapangan dan 

laboratorium pada umumnya diperlukan untuk mencari tau kemampuan daya dukung yang 

di dimiliki tanah tersebut. Oleh sebab itu parah ahli tanah (Geoteknik) khususnya teknik 

sipil seringkali menganalisa dan membuat perbandingan dari hasil analisa daya dukung 

tanah dengan menggunakan kedua metode ini guna untuk mengetahui spesikasi layak 

atau tidaknya daya dukung dari tanah tersebut untuk dibuat perencanaan pondasi. Maka 

dari itu dalam penilitian pembuatan skripsi ini penulis mengajukan permohonan untuk 

melakukan penyelikan tanah yang berlokasi di pulau ternate, kel. kalumata dengan tujuan 

melakukan percobaan dan analisa perbandingan daya dukung dari kedua metode ini 

terhadap perencanan sebuah pondasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh daya dukung tanah pada pondasi dalam berdasarkan 

pengujian lapangan SPT dan Laboratorium.  

2. Apakah perbandingan yang diperoleh telah memenuhi spesifikasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Menentukan perbandingan daya dukung tanah pada pondasi dalam dengan 

diameter pondasi tiang 30 cm, 40 cm dan 50 cm  bedasarkan hasil analisa data 

pengujian SPT dan Laboratorium.   

2. Untuk mengetahui apakah kualitas sesuai spesifikasi. 

 



1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah 

agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu 

diberibatasan sebagai berikut: 

1. Data yang di gunakan pada penelitian ini adalah hanyalah data sekunder berupa 

data tanah. 

2. Data yang diinput berupa data nilai N-SPT berdasarkan pengujian lapangan SPT 

(Standard Penetration Test), dan Laboratorium. 

3. Pengujian fisik dan mekanis  tanah dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, 

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Khairun Ternate 

diantaranya. 

a. Pengujian Kadar Air Tanah. 

b. Pengujian Berat Jenis Tanah. 

c. Pengujian Analisa Saringan. 

d. Pengujian Berat Isi Tanah  

4. Pengujian meknis tanah yang di lakukan adalah pengujian Geser Langsung. 

5. Analisa daya dukung tanah pada pondasi dalam dengan diameter pondasi tiang 

pancang 30 cm, 40 cm dan 50 cm 

a. Perhitungan Daya Dukung Tanah berdasarkan  data SPT 

b. Perhitungan Daya Dukung Tanah berdasarkan  data Laboratorium  

c. Semua standard pengujian menggunakan standard (AASTHO) 

 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar 

isi setiap bab yang akan dibahas pada tugas akhir ini. Sistematika penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang dasar -dasar teori yang di gunakan untuk menentukan 

nilai daya dukung tanah dengan menggunakan alat uji lapangan SPT dan laboratorium.  

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN 

Bab ini berisi uraian tentang gambar umum pelaksanaan pengujian, metode 

pelaksanaan pengujian yang digunakan beserta tahapan pelaksanaan pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil dan pelaksanaan pengujian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari penulisan BAB I, BAB II, BAB 

III, dan BAB IV. 

 

 


