BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi
sebagai lokasi penyaluran barang dari supplier (pemasok),
sampai ke end user (pengguna). Kegiatan operational setiap
perusahaan cenderung memiliki ketidakpastian akan
permintaan. Karena itu mendorong timbulnya kebijakan dari
perusahaan untuk melakukan sistem persediaan (inventory)
agar permintaan dapat diantisipasi dengan cermat. Adanya
kebijakan mengenai inventory mendorong perusahaan
menyediakan fasilitas Gudang sebagai tempat untuk
menyimpan barang inventory.
Bangunan Gudang K-Log Park di Kawasan industri
dan pergudangan Kalianak Surabaya merupakan tempat
penyimpanan produk-produk dari suatu perusahaan penyewa
jasa supply chain logistics yang akan di distribusikan di
berbagai daerah di pulau Jawa terutama di Jawa Timur dan
sekitarnya. Aktivitas bangunan Gudang yang dibangun pada
tahun 2012 setiap harinya ramai dengan bongkar muat
barang-barang retail dengan menggunakan alat forklift.
Penyimpanan produk-produk di area Racking Gudang
mengalami sedikit hambatan sejak 2,5 tahun yang lalu. Hal
ini disebabkan oleh penurunan lantai yang terjadi di area
Gudang, yang menyebabkan racking di area Gudang
mengalami kemiringan, sehingga mengganggu keseimbangan
racking produk. Puncak kejadiannya yaitu kurang lebih satu
tahun yang lalu , racking di area sisi dinding Gudang
mengalami kemiringan , sehingga menyebabkab tidak di
perbolehkannya oleh tim SHE (Safety Health and
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Environment) perusahaan untuk di pergunakan sebagai mana
mestinya karena berpotensi roboh akibat lantai yang tidak
lagi rata.
Sehubungan dengan Laporan Kajian Teknis Struktur
Gudang K-Log Park Surabaya yang dilakukan oleh
Ir.Handoko Sugiharto, M.T dan tim Testana Engineering.Inc,
hasil survey serta hasil penyelidikan tanah pada lokasi
Gudang K-Log Park dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2019
secara visual nampak proses penurunan tanah sedang
berlangsung. Proses penurunan pada Gudang K-Log Park
dapat disebabkan oleh penurunan konsolidasi tanah yang
diasumsikan akibat beban tambahan atau pengambilan air
tanah. Penambahan beban di asumsikan karena bangunan
tersebut adalah Gudang tempat penyimpanan barang
sehingga beban akibat barang-barang dapat berubah sewaktuwaktu. Pengambilan air tanah di asumsikan karena daerah
tersebut merupakan kawasan pergudangan dan industri yang
banyak pabrik dan pergudangan sehingga banyak sumursumur dalam yang dibangun. Masalah awal dari proses
penurunan ini yaitu beda penurunan pada lantai Gudang yang
berupa lantai beton bertulang. Hasil survei dan pengukuran
lantai Gudang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019
menyatakan bahwa tanah mengalami penurunan bersama
pelat lantai dengan besarnya penurunan tanah yang
bervariasi. Permasalahan struktur yang perlu menjadi
perhatian adalah beda penurunan pelat lantai yang signifikan
dan besarnya penurunan mencapai rata-rata maksimum 3,85
cm dalam 7 tahun operational Gudang. Bangunan Gudang ini
menggunakan pondasi dalam jenis mini piles dengan
kedalaman 18 meter. Struktur Gudang K-log Park Surabaya
terdiri dari struktur frame dan pelat lantai dengan modul 34,5
m x 18 m yang berdiri sendiri di atas tanah timbunan.
Sehingga struktur pondasi minipile hanya berfungsi sebagai
penumpu beban frame saja karena beban pelat seluruhnya
ditumpu langsung oleh tanah timbunan. Berdasarkan hasil
penyelidikan tanah, dihasilkan daerah yang paling banyak
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terjadi pemampatan adalah lapisan soft clay dengan ketebalan
lapisan ±13 meter.
Untuk lapisan soft clay akan diperbaiki dari segi
mekanismenya dengan Sistem Pelat terpaku. Sistem Pelat
Terpaku ini berupa pemasangan tiang-tiang mini yang tidak
sampai menyentuh tanah keras, dalam kasus ini tiang hanya
di pasang pada kedalaman tanah yang paling banyak terjadi
pemampatan. Lapisan ini mencapai kedalaman ±13 meter.
Pemasangan tiang-tiang berguna untuk memberikan
tambahan dukungan tanah dasar yang akan menahan
terjadinya gesekan naik turun pelat sehingga menambah
keawetan pelat. Hasil uji beban siklik pada pelat yang di
dukung tiang menunjukkan adanya reduksi penurunan yang
signifikan oleh pemasangan tiang yang memaku pelat ke
tanah dasar (Hardiyatmo, 2009). Jika tanah dasar mengalami
penurunan tidak seragam (differential settlement), maka
gerakan tanah dasar di sekitar tiang-tiang akan mendapatkan
perlawanan gesek tiang, sehingga beda penurunan akan
menjadi lebih kecil, atau ketidakrataan pelat akan
terkendalikan (Hardiyatmo 2012:444).

Gambar1.1Site Plan Pergudangan K-Log Park Kalianak Surabaya
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1.2.

Perumusan Masalah
Identifikasi Perumusan masalah dalam penelitian ini :
1. Bagaimana menentukan modulus reaksi tanah dasar
asli (ks)?
2. Bagaimana pengaruh panjang tiang dan jarak antar
tiang dengan modulus tanah dasar (k)?
3. Bagaimana jarak efektif antar tiang yang dibutuhkan
untuk mendukung pelat lantai modul 34,5 x 18 m pada
Gudang K-Log Park Surabaya dalam metode pelat
terpaku ?

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.

Beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui penentuan modulus reaksi tanah-dasar asli
dilakukan dengan menggunakan data hasil sondir.
2. Mengetahui pengaruh panjang tiang dan jarak antar
tiang dengan modulus tanah dasar (k).
3. Mengetahui jarak efetif antar tiang yang dibutuhkan
untuk mendukung pelat lantai modul 34,5 x 18 meter
pada Gudang K-Log Park Surabaya .
Batasan Masalah
Batasan masalah berfungsi untuk memfokuskan
penelitian agar peneliti lebih fokus pada masalah yang akan
diteliti, agar tidak meluas maka dalam penelitian ini
diperlukan adanya batasan masalah sebagai berikut :
1. Pelat lantai yang digunakan adalah pelat lantai kondisi
eksisting.
2. Daya dukung tiang pancang mengikuti daya dukung
pelat lantai eksisting yaitu 2,48 ton/m2.

1.5.

Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukan penelitian ini antara lain :
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1.

2.

3.

4.

Untuk Mahasiswa Peneliti (khususnya mahasiswa
Untag Surabaya) : Manfaat penelitian ini bagi peneliti
di harapkan dapat menambah pengetahuan dan
membuka wawasan berpikir penulis, serta dapat
mengaplikasikannya ditempat kerja.
Untuk Institusi Pendidikan (khususnya Untag
Surabaya) : Manfaat penelitian ini bagi institusi
pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan
pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang
berhubungan dengan judul penelitian di atas.
Untuk Pemerintah / Instansi terkait : Hasil penelitian
ini di harap dapat bermanfaat serta memberikan
informasi dan gambaran mengenai hasil perancangan
dan perhitungan perkuatan pelat lantai dengan sistem
pelat terpaku.
Untuk Penelitian Selanjutnya : Memberikan
informasi mengenai parameter dalam melakukan
evaluasi terhadap settlement yang terjadi pada
bangunan gudang di daerah Kalianak Surabaya.
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