
LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH 

PADA LOKASI RENCANA BANGUNAN GEDUNG  

JALAN FATMAWATI NO. 15 SEMARANG 

 
I. PENDAHULUAN 

 Dalam rangka rencana bangunan yang terletak di Jalan Fatmawati No. 15 

Semarang, maka telah dilaksanakan penyelidikan tanah pada lokasi tersebut. 

Penyelidikan tanah yang telah dilaksanakan meliputi 5 (lima) titik sondir dan 2 

(dua) titik bor yang letaknya seperti gambar situasi. 

 

II. PENYELIDIKAN TANAH DI LAPANGAN DAN LABORATORIUM 

 Pekerjaan penyelidikan tanah yang dilaksanakan meliputi penyelidikan di lapangan 

dan laboratorium dari pencatatan pembacaan sondir dan contoh tanah undisturbed 

yang diambil dari lapangan dan dianalisa serta penggambaran grafik sondir. 

 

2.1. Penyelidikan Lapangan 

Penyelidikan tanah di lapangan yaitu meliputi penyelidikan dengan alat sondir 

(pekerjaan sondir) dan alat bor mesin (pekerjaan pengeboran) serta 

pengambilan contoh tanah (soil sampling). 

 

2.1.1.  Pekerjaan Sondir 

Untuk pekerjaan sondir, alat sondir yang dipergunakan adalah alat 

sondir tangan (Hand Sounding) dengan kapasitas 2,50 ton dengan 

tahanan konus (Conus Resistance) qc = 250 kg/cm². 

Banyaknya titik sondir yang dilaksanakan ada 5 (lima) titik yaitu 

titik S1, S2, S3, S4 dan S5 dimana yang satu sama lain letaknya 

berjauhan seperti tertera pada gambar situasi terlampir. 

 

 

 



Titik Sondir S1 

Untuk titik sondir S1, kedalaman yang dapat dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -10,80 meter dari permukaan tanah setempat 

dengan tahanan konus (Conus Resistance) qc = 200 kg/cm² dan 

jumlah tahanan lekat / total geseran (total frictions) ft = 914 kg/cm². 

Pada kedalaman antara ± 0,00 meter sampai -3,00 meter lapisan 

tanah dalam keadaan lunak dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) antara qc = 7,00 kg/cm² sampai qc = 17,00 kg/cm². 

Pada kedalaman -5,20 meter sampai -8,20 meter lapisan tanah dalam 

keadaan medium padat dengan tahanan konus (Conus Resistance) 

antara qc = 24,00 kg/cm² sampai qc = 55,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara -8,40 meter sampai -10,80 meter lapisan 

tanah dalam keadaan padat sampai sangat padat dengan ketahanan 

konus (Conus Resistance) antara qc = 80,00 kg/cm² sampai  

qc = 200,00 kg/cm². 

 

Titik Sondir S2 

Untuk titik sondir S2, kedalaman yang dapat dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -4,80 meter dari permukaan tanah setempat 

dengan tahanan konus (Conus Resistance) qc = 210 kg/cm² dan 

jumlah tahanan lekat / geser (total frictions) ft = 306,0 kg/cm². 

Pada kedalaman antara ± 0,00 meter sampai -1,80 meter lapisan 

tanah dalam kedalaman dengan tahanan konus (Conus Resistance) 

antara qc = 5,00 kg/cm² sampai qc = 10,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara -2,00 meter sampai -2,80 meter lapisan 

dalam keadaan medium padat dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) antara qc = 40,00 kg/cm² sampai qc = 60,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara -2,80 meter sampai -4,80 meter lapisan tanah 

dalam keadaan padat sampai sangat padat dengan tahanan konus 

(Conus Resistance) antara qc = 90,00 kg/cm² sampai  

qc = 210,00 kg/cm².  



Titik Sondir S3 

Untuk titik sondir S3, kedalaman yang dapat dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -6,80 meter dari permukaan tanah setempat 

dengan tahanan konus (Conus Resistance) qc = 215,00 kg/cm² dan 

jumlah tahanan lekat / geser (total frictions) ft = 548,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara ± 0,00 meter sampai -3,40 meter lapisan 

tanah dalam keadaan medium padat ataupun agak padat dengan 

tahanan konus (Conus Resistance) antara qc = 60,00 kg/cm² sampai 

qc = 210,00 kg/cm². 

 

Titik Sondir S4 

Untuk titik sondir S4, kedalaman yang dapat dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -9,80 meter dari permukaan tanah setempat 

dengan tahanan konus (Conus Resistance) qc = 200,00 kg/cm² dan 

jumlah tahanan lekat / geser (total frictions) ft = 692,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara ± 0,00 meter sampai -4,00 meter lapisan 

tanah dalam keadaan lunak dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) tidak teratur antara qc = 7,00 kg/cm² sampai  

qc = 18,00 kg/cm².  

Pada kedalaman antara -4,20 meter sampai -4,80 meter lapisan tanah 

dalam keadaan padat medium dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) antara qc = 20,00 kg/cm² sampai qc = 40 kg/cm². 

Pada kedalaman antara -5,60 meter sampai -9,80 meter lapisan tanah 

dalam keadaan padat sampai sangat padat dengan tahanan konus 

(Conus Resistance) antara qc = 50,00 kg/cm² sampai  

qc = 200,00 kg/cm². 

 

Titik Sondir S5 

Untuk titik sondir S5, kedalaman yang dapat dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -6,80 meter dari permukaan tanah setempat 



dengan tahanan konus (Conus Resistance) qc = 220,00 kg/cm² dan 

jumlah tahanan lekat / geser (total frictions) ft = 482,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara ± 0,00 meter sampai -4,00 meter lapisan 

tanah dalam keadaan lunak dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) tidak teratur antara qc = 5,00 kg/cm² sampai qc = 20,00 

kg/cm². 

Pada kedalaman antara -4,20 meter sampai -4,40 meter lapisan tanah 

dalam keadaan padat medium dengan tahanan konus (Conus 

Resistance) antara qc = 30,00 kg/cm² sampai qc = 36,00 kg/cm². 

Pada kedalaman antara -4,60 meter sampai -6,80 meter lapisan tanah 

dalam keadaan padat sampai sangat padat dengan tahanan konus 

(Conus Resistance) antara qc = 90 kg/cm² sampai qc = 220,00 

kg/cm². 

 

2.1.2.  Pekerjaan Bor Mesin 

   Untuk pekerjaan bor, alat bor yang digunakan adalah bor mesin 

(dalam). Banyaknya titik bor ada 2 (dua) titik yaitu titik bor mesin 

BM I dan BM II yang letaknya satu sama lain berjauhan terlampir 

dalam gambar situasi. 

 

   Titik Bor Mesin BM I 

   Pada titik bor mesin BM I, kedalaman yang dilaksanakan adalah 

sampai kedalaman -15,00 meter dari permukaan tanah setempat 

dengan nilai SPT sebesar N = (lebih besar dari ) 60/30. 

   Pada kedalaman ± 0,00 meter sampai -5,00 meter lapisan tanah 

berupa lanau campur butiran kerikil dalam keadaan lunak berwarna 

cokelat dengan nilai SPT sebesar N = 4/30. 

   Pada kedalaman -5,00 meter sampai -6,50 meter lapisan tanah 

merupakan tanah berupa jenis lanau kenyal dalam keadaan agak 

padat berwarna cokelat dengan nilai SPT sebesar N = 24/30. 



   Pada kedalaman -6,50 meter sampai -10,50 meter lapisan tanah 

merupakan tanah berupa jenis lanau campur padas dalam keadaan 

lunak berwarna cokelat dengan SPT sebesar N = 13/30. 

   Pada kedalaman -10,50 meter sampai -13,00 meter lapisan tanah 

merupakan tanah berupa jenis lanau campur tanah butiran kerikil  

   ( batu kecil ) dalam keadaan lunak berwarna cokelat dengan nilai 

SPT sebesar N = 15/30. 

   Pada kedalaman -13,00 meter sampai -15,00 meter lapisan tanah 

merupakan padas dalam keadaan padat medium berwarna cokelat 

dengan nilai SPT sebesar N = 30/30. 

   Pada kedalaman >15,00 meter lapisan tanah dalam keadaan sangat 

padat dengan nilai SPT sebesar N > 60/30. 

    

   Titik Bor Mesin BM II 

   Pada titik bor mesin BM II, kedalaman yang dapat dilaksanakan 

adalah sampai kedalaman -12,50 meter dari permukaan tanah 

setempat dengan nilai SPT terakhir sebesar N = 65/30. 

   Pada kedalaman ± 0,00 meter sampai -1,00 meter merupakan tanah 

urugan. 

   Pada kedalaman -1,00 meter sampai -4,00 meter lapisan tanah 

merupakan tanah timbunan berupa jenis tanah campur butir kasar 

(granular soil ) dalam keadaan lunak berwarna cokelat dengan nilai 

SPT sebesar N = 2/30. 

   Pada kedalaman -4,00 meter sampai -6,50 meter lapisan tanah 

merupakan tanah jenis lempung dalam keadaan padat medium 

berwarna cokelat muda dengan nilai SPT sebesar N = 18/30. 

   Pada kedalaman -6,50 meter sampai -12,50 meter lapisan tanah 

merupakan tanah berupa jenis tanah padas campur kerikil dengan 

kondisi tanah tidak kompak dalam keadaan padat berwarna cokelat 

dengan nilai SPT sebesar N = 65/30.    
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