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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan fisik infrastruktur. 

Tanah merupakan dasar pijakan terakhir untuk menerima pembebanan 

yang ada diatasnya. 

 

Penyelidikan tanah sebagai salah satu hal yang sangat penting 

dalam perencanaan konstruksi fondasi, baik itu fondasi penahan, fondasi 

gedung, fondasi jembatan, dan lainnya membutuhkan data tanah, 

sehingga perencanaan fondasi konstruksi sesuai dengan kondisi tanah 

atau kondisi lokasi proyek untuk menjamin keamanan konstruksi 

terhadap penurunan tanah pergeseran tanah serta bencana alam seperti 

gempa bumi dan angin dan lain-lain, oleh sebab itu semua orang yang 

ingin membangun konstruksi baik bangunan pribadi, perusahaan swasta 

maupun pemerintah perlu penyelidikan tanah sebelum perencanaan untuk 

membangun konstruksi, karena adanya dengan penyelidikan tanah akan 

memberikan data kondisi tanah yang jelas bagi perencanaan untuk 

menentukan fondasi konstruksi yang sesuai, sehingga mencapai suatu 

kestabilan dan keamanan bagi konstruksi itu sendiri dan orang-orang 

yang menempati bangunan tersebut dari ancaman kejadian alam dan lain-

lain. 

 

Penyelidikan tanah yang di maksud adalah penyelidikan yang 

mengunakan mesin bor atau bor dalam (Deep Boring) dan Cone 

Penetrometer Test (CPT)/Sondir merupakan suatu penyelidikan tanah 

yang paling lengkap dengan struktur tanah serta density tanah lapangan 

dengan melakukan pekerjaan N-SPT pada kedalaman setiap interval 2 

meter  dan pengambilan sample tidak terganggu kadar air dan sample 

terganggu kadar air untuk pengujian laboratorium, sedangkan Cone 

Penetrometer Test (CPT) hal yang sangat penting, karena suatu kestabilan 

dan keamanan bangunan tergantung pada kestabilan fondasi konstruksi 

berdasarkan hal tersebut semua bangunan sipil berdiri di atas tanah, 

sebelum perencanaa perlu investigasi tanah yang lengkap.  

 

Dengan penyelidikan tanah yang lengkap Akan memberikan 

keterangan cukup bagi perencanaan dalam merencanakan bangunan yang 

bersangkutan dan memungkingkan pemelihan bentuk fondasi yang 

terbaik, memenuhi syarat dan ekonomis. 
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Pemerintah Timor Leste melalui Kementrian Pekerjaan Umum 

(PU) menegaskan, bahwa semua konstruksi yang menyangkut bangunan. 

Konstruksi tembok penahan jalan dan konstruksi gedung bertingkat, 

maupun jembatan, perlu penyelidikan tanah untuk kestabilan bangunan. 

 

fondasi bangunan gedung bertingkat, jembatan berbentangan 

besar, adalah konstruksi yang paling terpenting pada suatu bangunan 

,sebab fondasi berfungsi penahan seluruh beban (beban hidup dan beban 

mati) yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar serta meneruskan 

beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya, dan dalam apapun 

beban yang terjadi baik dari yang disebabkan berat sendiri ataupun beban 

rencana harus di salurkan kedalam suatu lapisan pendukung dalam hal ini 

adalah tanah yang di bawah struktur tersebut, karena fondasi tidak boleh 

terjadi penurunan setempat ataupun penurunan merata, jadi fondasi 

adalah suatu bagian infrastruktur yang terdekat dengan tanah atau batuan 

yang digunakan untuk menahan elemen struktur dan beban yang berada 

di atasnya, serta fungsinya adalah untuk mendukung seluruh beban 

bangunan di atasnya dan mentransfer beban tersebut dari bangunan ke 

tanah atau batuan. 

 

Dengan demikian direncanakannya pekerjaan pembangunan 

Gedung bertingkat angkatan Laut F-FDTL, Dili Timor-Leste. Maka atas 

permintaan perencana Tim Soil Investigation, National Laboratory, Dili, 

untuk mengadakan penyelidikan tanah di lapangan berupa bor mesin/bor 

dalam (Deep Boring) serta cone penetrometer test (CPT) di lokasi 

rencana pembangunan tersebut. Tim Soil investigation dari laboratorium 

Nasional untuk mengadakan suatu survey kondisi lokasi proyek gedung 

bertingkat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kondisi permukaan 

tanah, adanya pohon-pohon, bangunan lama, tempat pembuangan 

sampah, sungai, jalan, saluran, atau gorong-gorong air dan lain-lainnya. 

Selain itu di jelaskan pula mengenai kemungkinan adanya banjir, erosi 

permukaan, gempa bumi, stabilitas tebing, serta retakan-retakan akibat 

penurunan yang sering kali terjadi pada bangunan di sekitar lokasi, 

setelah itu mengadakan penentuan titik-titik yang akan dibor dan sondir 

karena titik-titik yang diambil harus dekat dengan letakan fondasi gedung 

pada lokasi Penyelidikan tanah ini dilakukan untuk mendapatkan data dan 

informasi mengenai karakteristik dan stratifikasi tanah yang menyusun 

daerah lokasi tersebut.  

 

Hasil penyelidikan tanah ini akan dipergunakan untuk keperluan 

input pada analisis/desain pekerjaan fondasi bawah rencana 
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pembangunan Gedung tersebut, agar tidak terjadi kelebihan perencanaan 

(Overdesign) karena tidak ada informasi mengenai parameter tanah, akan 

menjadi bahaya bersifat perkiraan dengan alasan keamanan struktur 

sehingga terjadi pemborosan biaya, dan sebaliknya untuk menghindari 

timbulnya bahaya akibat perencanaan yang tidak memandai (Under 

design) karena kondisi tanah belum dapat di perkirakan (unforeseen) jadi 

maksud dari penyelidikan tanah adalah untuk memberi informasi bagi 

perencanaan tentang kondisi bawah permukaan tanah dan sifat-sifat 

mekanis atau keteknikan dan sifat-sifat fisik termasuk kemampuan daya 

dukung tanah untuk memikul beban dari material alam yang digunakan 

untuk struktur bangunan gedung bertingkat angkatan Laut F-FDTL, Dili 

Timor Leste. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dapat memilih atau menentukan hasil penyelidikan 

tanah untuk perencanaan fondasi tiang pancang yang efektif pada 

struktur Bangunan gedung bertingkat Angkatan Laut F-FDTL 

Timor-leste. ? 

2. Bagaimana dapat menganalisis daya dukung tanah untuk 

menghitung jumlah dan dimensi fondasi tiang pancang, pada 

Bangunan gedung bertingkat pada kasus gedung Angkatan Laut 

F-FDTL Timor-Leste? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain: 

1. Dapat memilih atau menentukan hasil penyelidikan tanah untuk 

perencanaan fondasi tiang pancang yang efektif pada struktur 

Bangunan gedung bertingkat Angkatan Laut F-FDTL Timor-

leste.  

2. Dapat menganalisis daya dukung tanah untuk menghitung jumlah 

dan dimensi fondasi tiang pancang, pada Bangunan gedung 

bertingkat pada kasus gedung Angkatan Laut F-FDTL Timor-

Leste 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian proposal Tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan perencanaan. 

2. Sebagai alat pengukur dalam pengambilan suatu keputusan untuk 

perencanaan. 

3. Menjaga dan menghindari kelebihan perencanaan (Overdesign) 

dan perencanaan yang tidak memandai (Under design). 

4. Data hasil penyelidikan tanah dapat memberikan gambaran 

tentang lapisan pada sifat-sifat fisik tanah. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan proposal tesis ini 

dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penyelidikan tanah lapangan berupa boring dan sondir, serta 

pekerjaan laboratorium, interpretasi hasil diberikan dalam bentuk 

laporan. 

2. Penyelidikan tanah di lapangan yang dilakukan meliputi: 

- Pemboran dalam (Deep Boring).Dengan mengacu pada ASTM D 

02113 dan ASTM D 01452. 

- Standard Penetration Test (NSPT), dilakukan dengan 

menggunakan prosedur dan peralatan sesuai ASTM D1586-84. 

- Cone Penetrometer Test (CPT)/Sondir, mengacu pada prosedur 

ASTM D3441 

- Pengambilan sample UDS (Undisturbed) dan DS (Disturbed) 

untuk diuji di laboratorium, dilakukan dengan mengikuti prosedur 

ASTM D 1587-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


