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BAB I   

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pondasi merupakan bagian yang memiliki peranan paling penting dalam 

bangunan. Karena pondasi memiliki fungsi untuk menopang beban bangunan. 

Apabila pondasi tidak kuat menopang beban bangunan, maka bangunan akan menjadi 

rusak atau akan terjadi keruntuhan. Pondasi terbagi menjadi dua yaitu pondasi 

dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal terbagi menjadi dua bagian yaitu 

pondasi telapak dan pondasi rakit (mat). Sedangkan pondasi dalam terbagi menjadi 

dua bagian diantaranya pondasi tiang dan pondasi sumuran.  

Bangunan bertingkat tinggi biasanya menggunakan pondasi tiang sebagai 

penahan bangunannya. Diatas kelompok pondasi tiang digunakan pondasi rakit 

(mat/raft) sebagai slab dari bangunan tersebut. Mat foundation atau disebut juga 

dengan pondasi rakit adalah pijakan besar memanjang yang mencakup seluruh area di 

bawah struktur dan mendukung semua beban dinding dan kolom.   

Mat foundation digunakan untuk menyeimbangkan beban dari bangunan ke 

pondasi tiang, jadi apabila terjadi penurunan maka akan terjadi secara bersamaan. 

Pondasi rakit bisa digunakan pada saat kondisi :  

a. Beban bangunan besar dan tekanan yang diijinkan tanah sangat kecil.  

b. Tanah mengandung kompresibel lensa yang sulit untuk memperkirakan 

terjadinya penurunan.  

Semakin tebal mat dan semakin kakunya tanah mengakibatkan differential 

settlement dan moment yang terjadi pada mat akan semakin kecil. Mat foundation 

bisa digunakan apabila tanah dasar mempunyai daya dukung yang rendah. Mat 
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foundation bisa ditopang oleh tiang pancang, yang kondisi tanahnya memiliki kadar 

air tanah tinggi, yang mengakibatkan adanya uplift pada mat foundation.  

 Pondasi rakit yang lazim digunakan umumnya terbagi menjadi beberapa jenis 

diantaranya :  

a) Plat rata 

b) Plat yang ditebalkan di bawah kolom 

c) Balok dan plat 

d) Plat dengan kaki tiang 

e) Dinding ruang bawah tanah sebagai bagian pondasi telapak 

Perancangan mat foundation yang paling sering digunakan adalah sebuah 

pelat beton rata dengan tebal 0,75 – 6 m dengan alas penulangan dua arah atas dan 

dua arah bawah yang menerus. Pada pembangunan apartemen green bay pluit, 

dikawasan Jakarta Utara, menggunakan mat foundation, karena luas wilayah yang 

digunakan pada kawasan ini sangat besar dan beban struktur diatas pondasi ini sangat 

besar.  

Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir mengenai mat 

foundation, penulis akan memberikan judul  Aplikasi Mat Foundation Pada Tower 

E Apartemen Green Bay Pluit.  

1.2  Tujuan Penulisan    

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :   

1. Mengetahui mengenai mat foundation.  

2. Mengetahui tujuan digunakannya mat foundation pada bangunan 

bertingkat. 

3. Merencanakan mat foundation pada bangunan apartemen Green Bay 

Pluit.  
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4. Mengetahui metode pelaksanaan yang digunakan untuk mat 

foundation apartemen Green   Bay Pluit.   

1.3. Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, adapun rumusan masalah yang dibahas 

adalah:  

1.  Apa yang dimaksud dengan mat foundation.  

2. Apa tujuan digunakannya mat foundation pada bangunan bertingkat. 

3. Bagaimana desain  mat foundation pada bangunan apartemen Green Bay 

Pluit  

4. Bagaimana metode pelaksanaan yang digunakan pada mat foundation 

untuk apartemen Green Bay Pluit.  

1.4. Batasan Masalah  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas dalam penyusunan tugas akhir ini akan 

dibatasi masalahnya agar tidak meluas cakupannya yaitu diantaranya sebagai berikut :  

1. Menjelaskan mengenai mat foundation  

2. Menjelaskan mengenai tujuan digunakannya mat foundation pada 

bangunan bertingkat  

3. Merencanakan mat foundation untuk apartemen Green Bay Pluit, dalam 

hal ini akan dibahas adalah perhitungan daya dukung serta penurunannya  

4. Menjelaskan mengenai metode pelaksanaan yang digunakan pada mat 

foundation 
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1.5. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah :  

1. Studi Pustaka  

Pembahasan teoritis dari buku atau jurnal-jurnal yang terkait dengan sistem 

mat foundation  

2. Analisa sistem  

Analisis sistem disini adalah menganalisis metode pelaksanaan mat 

foundation.   

3. Penelitian langsung dilapangan 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistem penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1.BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, tujuan penulisan, 

rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian serta sistematika 

penulisan.  

2.BAB II DASAR TEORI  

Membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan sistem pondasi 

dangkal dan sistem pondasi rakit.  
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3. BAB III METODE PELAKSANAAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode pelaksanaan mat foundation pada 

bangunan bertingkat  

4. BAB IV DESAIN     

Pada bab ini akan membahas tentang perencanaan mat foundation pada 

bangunan bertingkat  

5. BAB V PENUTUP  

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan isi keseluruhan dari pembahasan mat 

foundation pada apartemen Green Bay Pluit.   

 


