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PONDASI 

Pondasi bangunan merupakan bagian yang penting dari konstruksi bangunan.  Pondasi 

adalah bagian dari suatu konstruksi bangunan yang mempunyai kontak langsung 

dengan dasar tanah keras dibawahnya. Oleh karena tanah dasar tidak dapat diubah 

susunannya, maka pemilihan macam dan bentuk pondasi disesuaikan dengan keadaan 

dan sifat-sifat jenis tanah dasarnya. Fungsi dari pondasi antara lain : 

1. Agar kedudukan bangunan tetap mantab atau stabil 

2. Turunnya bangunan pada tiap-tiap tempat sama besar,hingga tidak terjadi 

pecah-pecah. 

A. Macam-macam pondasi 

1. Pondasi tiang pancang 

Pondasi tiang pancang (pile 

foundation) adalah bagian dari 

struktur yang digunakan untuk 

menerima dan mentransfer 

(menyalurkan) beban dari 

struktur atas ke tanah penunjang 

yang terletak pada kedalaman 

tertentu. Tiang pancang 

bentuknya panjang dan 

langsing yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari 

tiang adalah kayu, baja (steel), dan beton. Tiang pancang yang terbuat dari 

bahan ini adalah dipukul, dibor atau di dongkrak ke dalam tanah dan 

dihubungkan dengan pile cap (poer). Tergantung juga pada tipe tanah, material 

dan karakteristik penyebaran beban tiang pancnag diklasifikasikan berbeda-

beda. 

 

2. Pondasi bor pile 

Pondasi Bore Pile adalah jenis pondasi dalam yang berbentuk tabung, yaitu 

berfungsi meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah 

sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Pondasi bore pile memiliki fungsi 

yang sama dengan pondasi tiang pancangatau pondasi dalam lainya. Perbedaan 

di antara keduanya adalah pada cara pelaksanaan pengerjaanya. Pelaksanaan 

pondasi bore pile diawali dari pembuatan lubang di tanah dengan cara tanah di 

bor terlebih dahulu kemudian penginstalan besi tulangan ke dalam lubang yang 

dilanjutkan dengan pengecoran bor pile dengan tremi. 

http://www.karyapondasi.com/2014/11/jasa-bore-pile-pondasi-sumuran-di-jakarta.html
http://www.karyapondasi.com/2014/11/jasa-bore-pile-pondasi-sumuran-di-jakarta.html
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3. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan 

pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada 

kedalaman yang relatif dalam. Jenis  pondasi dalam yang dicor ditempat dengan 

menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya. Pada 

umumnya pondasi sumuran ini terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak, 

yang umum digunakan pada pekerjaan jembatan di Indonesia adalah dari 

silinder beton bertulang dengan diameter 250 cm, 300 cm, 350 cm, dan 400 cm. 
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4. Pondasi batu kali 

 

Pondasi batu 

kali adalah jenis 

pondasi yang 

strukturnya 

terbuat dari 

pasangan batu 

kali yang 

disusun 

sedemikian rupa 

sehingga berdiri 

kokoh bahkan 

mampu untuk mendukung beban dinding rumah diatasnya. Pondasi ini 

digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi tanah aslinya cukup baik. 

Kedalaman pondasi ini antara 60-80 cm. Dengan lebar tapak lebih kurang sama 

dengan tingginya. Kebutuhan bahan baku untuk pondasi ini adalah : batu 

pecah/batu kali/batu mangga, pasir pasang, dan semen PC. Kelebihan pondasi 

batu kali yaitu pelaksanaannya yang mudah, waktu pengerjaan yang cepat, 

biaya pelaksanaan yang murah, dan bahan baku yang mudah didapat. Pondasi 

ini tidak dianjurkan untuk bangunan bertingkat 2 lantai atau lebih. 

B. Langkah – langkah pembuatan pondasi batu kali : 

1. Bersihkan semua tumbuh-tumbuhan yang terdapat ditempat yang akan 

didirikan bangunannya, kemudian tanah diratakan. 

2. Sambil melakukan pekerjaan diatas, sekeliling lapangan yang akan didirikan 

bangunannya dibuat pagar sementara. 

3. Selanjutnya memasang patok didekat bangunan sebagai tanda duga (peil). 

Banyaknya patok tergantung dari besar kecilnya pekerjaan. Guna pemasangan 

patok untuk pemindahan titik-titik duga pada bangunannya, patok ditanam 

didalam tanah dan diusahakan jangan sampai dapat berubah.  

4. Pada muka atas patok dipasang paku yag menonjol 3-5 mm. Duga paku 

disamakan dengan muka atas lantai sama dengan ± 0,00. 

5. Sumbu-sumbu as pondasi ditentukan dengan memasang patok untuk papan 

bangunan (bouwplank). Bouwplank dipasang diluar tebing galian alur pondasi, 

maksudnya agar bila terjadi longsoran tebing galian, patok tidak berubah 

kedudukannya. Pemasangan bouwplank dibuat datar menggunakan sipat datar 

waterpass tukang kayu. 

6. Kemudian dimulai dengan penggalian alur pondasi. Tebing galian diusahakan 

setegak mungkin sampai tebing galian tidak longsor dan agar biaya penggalian 

tidak mahal. 
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7. Lebar galian diambil sama dengan lebar dasar pondasi, ditambah 2 x 20 cm 

dikanan-kiri untuk tempat bekerja. Kedalaman pondasi rumah sederhana paling 

sedikit 80 cm, karena mulai kedalaman tersebut susunan tanah boleh dibilang 

serupa,tidak banyak berubah. 

C. Lebar pondasi 

Pondasi yang tidak besar untuk rumah tinggal sederhana dipasang langsung diatas 

tanah galian. Lebar pondasi diambil 2,5 – 3 kali tebal tembok diatas pondasi. 

Kedalamannya diambil sama dengan lebarnya diukur dari muka tanah. 

Contoh : 

1. Tebal tembok 1 bata diambil 28 cm. 

Lebar dasar menjadi 2,5 x tebal tembok 2,5 x 28 cm = 73 cm. Ukuran dibulatkan 

keatas sehingga lebar pondasi menjadi 80 cm. Kedalaman pondasi sama dengan 

80 cm dari muka tanah. 

2. Tebal tembok ½ bata diambil 15 cm 

Lebar dasar menjadi 3 x 15 cm = 45 cm 

Ukuran dibulatkan keatas menjadi 50 cm. 

Lebar pondasi pada kedua contoh diatas adalah lebar yang dihitung berdasarkan 

pengalaman tukang dan secara praktis. Sebetulnya lebar pondasi harus dihitung 

berdasarkan beban-beban yang bekerja pada pondasi, dan juga tidak lupa 

memperhitungkan besar daya dukung tanah dasarnya.  

Gambar pondasi : 

a. pondasi dalam 

Gambar 1. Tampang pondasi dalam untuk tembok ½ bata 
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b. Pondasi luar 

Gambar 2. Tampang pondasi luar untuk tembok ½ bata 

 

 

Soal : 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan pondasi bangunan? Sebutkan fungsi-

fungsinya ! 

2. Sebutkan 5 macam jenis pondasi yang kalian ketahui !  

3. Mengapa keadaaan tanah berpengaruh dalam pembuatan macam-macam 

pondasi? 

4. Bagaimanakah persiapan-persiapan sebelum dilaksanakan pembuatan 

pondasi ? 

5. Gambarkanlah pondasi luar dan pondasi dalam untuk tembok ½ bata 

diambil 12 cm beserta keterangan dan ukuran-ukurannya ! 


