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BAB II 

DESKRIPSI KOMPETENSI MATA KULIAH 

 

Mata Kuliah  : Pondasi 

Kode Mata Kuliah : SPR241 

SKS   : 2 

Unit Kompetensi : Merencanakan Pondasi Bangunan 

 

Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

1. Menguasai Sifat-Sifat 

Teknis Tanah dan 

Batuan 

a) Memahami Sifat-Sifat 

Teknis Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifikasi sifat-sifat 

teknis tanah 

  Analisis kadar air, angka 

pori, porositas, dan berat 

volume tanah 

 Analisis ukuran butiran 

 Analisis kuat geser 

tanah. 

 Analisis permeabilitas 

 Analisis tegangan efektif 

tanah 

 Klasifikasi tanah 

 

 

 Sifat-sifat teknis tanah 

 Kadar air, angka pori, 

porositas, dan berat 

volume tanah 

 Ukuran butiran 

 Kuat geser tanah. 

 Permeabilitas 

 Tegangan efektif tanah 

 Klasifikasi tanah 

  Mengidentifikasi sifat-

sifat teknis tanah 

  Menganalisis kadar air, 

angka pori, porositas, 

dan berat volume tanah 

 Menganalisis ukuran 

butiran 

 Menganalisis kuat geser 

tanah. 

 Menganalisis 

permeabilitas tanah 

 Menganalisis tegangan 

efektif tanah 

 Mengklasifikasi tanah 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

 

 b) Memahami Sifat-Sifat 

Teknis Batuan 
 Identifikasi sifat-sifat 

teknis batuan 

 Analisis daya dukung 

 Sifat-sifat teknis batuan 

 Daya dukung 

 Mengidentifikasi sifat-

sifat teknis batuan 

 Menganalisis daya 

dukung 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

2. Penyelidikan Tanah Memahami penyelidikan 

tanah 
 Cara penyelidikan tanah 

 Alat-alat penyelidikan 

tanah 

 Penanganan contoh tanah 

 Analisis hasil laporan 

penyelidikan tanah di 

lapangan 

 Pengujian di 

laboratorium 

 Menentukan titik-titik 

 Penyelidikan tanah 

 Alat-alat penyelidikan 

tanah 

 Penanganan contoh tanah 

 Analisis hasil laporan 

penyelidikan tanah di 

lapangan 

 Pengujian di 

laboratorium 

 Titik-titik penyelidikan 

 Menentukan cara 

penyelidikan tanah 

 Memahami Alat-alat 

penyelidikan tanah 

 Cara penanganan contoh 

tanah 

 Menganalisis hasil 

laporan penyelidikan 

tanah di lapangan 

 Cara pengujian di 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

penyelidikan di lapangan di lapangan laboratorium 

 Menentukan titik-titik 

penyelidikan di lapangan 

3. Daya dukung a) Macam-macam tipe 

pondasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tipe keruntuhan 

pondasi 

 

 

 

 

 

 

c) Teori daya dukung 

 Mengetahui pondasi 

dangkal 

 Mengetahui pondasi rakit 

 Mengetahui dinding 

penahan tanah 

 Mengetahui pondasi 

dalam 

 Mengetahui pondasi 

tiang 

 

 

 Mengetahui keruntuhan 

umum 

 Mengetahui keruntuhan 

lokal 

 Mengetahui keruntuhan 

punching 

 

 

 Analisis teori Terzaghi 

 Analisis pondasi di atas 

tanah pasir 

 Analisis pondasi di atas 

tanah lempung 

 Analisis pondasi dengan 

beban sentris 

 Analisis pondasi dengan 

beban eksentris 

 Analisis pondasi dengan 

beban kombinasi 

eksentris dan miring 

 Analisis pondasi di tanah 

dasar atau daerah lereng 

 Analisis pondasi 

terhadap gaya angkat ke 

 Pondasi dangkal 

 Pondasi rakit 

 Dinding penahan tanah 

 Turap 

 Pondasi dalam 

 Pondasi tiang 

 

 

 

 

 

 Keruntuhan umum 

 Keruntuhan lokal 

 Keruntuhan punching 

 

 

 

 

 

 Teori Terzaghi tentang 

pondasi 

 Pondasi di atas tanah 

pasir 

 Pondasi di atas tanah 

lempung 

 Pondasi dengan beban 

sentris 

 Pondasi dengan beban 

eksentris 

 Pondasi dengan beban 

kombinasi eksentris dan 

miring 

 Pondasi di tanah dasar 

atau daerah lereng 

 Mengklasifikasi pondasi 

dangkal 

 Mengklasifikasi pondasi 

rakit 

 Mengetahui dinding 

penahan tanah 

 Mengetahui pondasi 

dalam 

 Mengetahui pondasi 

tiang 

 

 Mengetahui keruntuhan 

umum 

 Mengetahui keruntuhan 

lokal 

 Mengetahui keruntuhan 

punching 

 

 

 Menganalisis teori 

Terzaghi 

 Menganalisis pondasi di 

atas tanah pasir 

 Menganalisis pondasi di 

atas tanah lempung 

 Menganalisis pondasi 

dengan beban sentris 

 Menganalisis pondasi 

dengan beban eksentris 

 Menganalisis pondasi 

dengan beban kombinasi 

eksentris dan miring 

 Menganalisis pondasi di 

tanah dasar atau daerah 

lereng 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

 

 

 

 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

atas 

 Analisis pondasi di atas 

tanah berlapis 

 Analisis daya dukung 

pondasi berdasarkan 

hasil uji lapangan 

 Analisis faktor aman 

 Pondasi terhadap gaya 

angkat ke atas 

 Pondasi di atas tanah 

berlapis 

 Daya dukung pondasi 

berdasarkan hasil uji 

lapangan 

 Faktor aman 

 Menganalisis pondasi 

terhadap gaya angkat ke 

atas 

 Menganalisis pondasi di 

atas tanah berlapis 

 Menganalisis daya 

dukung pondasi 

berdasarkan hasil uji 

lapangan 

 Menganalisis faktor 

aman 

4. Penurunan Distribusi tegangan di 

dalam tanah 
 Perhitungan beban titik 

 Perhitungan beban 

terbagi rata bentuk lajur 

memanjang 

 Perhitungan beban 

terbagi rata bentuk empat 

persegi panjang 

 Perhitungan beban 

terbagi rata bentuk 

lingkaran 

 Perhitungan beban 

terbagi rata luasan 

fleksibel bentuk tak 

teratur 

 Perhitungan metode 

penyebarab 2v : 1h 

 Perhitungan penurunan 

segera 

 Perhitungan penurunan 

konsolidasi primer 

 Perhitungan 

pengembangan tanah 

akibat penggalian 

 Perhitungan estimasi 

penurunan pada periode 

pelaksanaan 

 

 Beban titik 

 Beban terbagi rata 

bentuk lajur memanjang 

 Beban terbagi rata 

bentuk empat persegi 

panjang 

 Beban terbagi rata 

bentuk lingkaran 

 Beban terbagi rata luasan 

fleksibel bentuk tak 

teratur 

 Metode penyebarab 2V : 

1H 

 Penurunan segera 

 Penurunan konsolidasi 

primer 

 Pengembangan tanah 

akibat penggalian 

 Estimasi penurunan pada 

periode pelaksanaan 

 

 Menghitung beban titik 

 Menghitung beban 

terbagi rata bentuk lajur 

memanjang 

 Menghitung beban 

terbagi rata bentuk empat 

persegi panjang 

 Menghitung beban 

terbagi rata bentuk 

lingkaran 

 Menghitung beban 

terbagi rata luasan 

fleksibel bentuk tak 

teratur 

 Menghitung metode 

penyebarab 2v : 1h 

 Menghitung penurunan 

segera 

 Menghitung penurunan 

konsolidasi primer 

 Menghitung 

pengembangan tanah 

akibat penggalian 

 Menghitung estimasi 

penurunan pada periode 

pelaksanaan 

 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

5. Pondasi telapak terpisah 

dan pondasi memanjang 

Perancangan pondasi 

telapak terpisah dan pondasi 

memanjang 

 

 

 

 

 

 

 Daya dukung yang 

diijinkan 

 Perancangan struktural 

 Langkah-langkah 

perancangan pondasi 

 Kedalam pondasi 

 Pemilihan dimensi 

pondasi 

 Pengontrolan selama 

pelaksanaan 

 Hubungan kolom dengan 

pondasi 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

6. Pondasi telapak 

gabungan  

a) Perancangan pondasi 

telapak gabungan 

 

 Daya dukung yang 

diijinkan 

 Perancangan struktural 

 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

7. Pondasi telapak pondasi 

telapak kantilever 

Perancangan pondasi 

telapak kantilever 
 Daya dukung yang 

diijinkan 

 Perancangan struktural 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Menentukan daya 

dukung yang diijinkan 

 Merancang struktural 

 Mengetahui langkah-

langkah perancangan 

pondasi 

 Menghitung kedalam 

pondasi 

 Memilih dimensi pondasi 

 Mengontrol selama 

pelaksanaan 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

 Mengetahui hubungan 

kolom dengan pondasi 

8. Pondasi rakit 

 

 

Perancangan pondasi rakit  Merancang pondasi rakit 

bentuk memanjang 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk gabungan 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk trapesium 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk grade beam 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk memanjang 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk gabungan 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk trapesium 

Merancang pondasi rakit 

bentuk grade beam 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk memanjang 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk gabungan 

 Merancang pondasi rakit 

bentuk trapesium 

Merancang pondasi rakit 

bentuk grade beam 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

9. Dinding penahan tanah Perancangan dinding 

penahan tanah 
 Merancang dinding 

penahan tanah gravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

semigravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah kantilever 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

reinforcment (penguatan) 

 Merancang dinding 

penahan tanah gravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

semigravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah kantilever 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

reinforcment (penguatan) 

 Merancang dinding 

penahan tanah gravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

semigravitasi 

 Merancang dinding 

penahan tanah kantilever 

 Merancang dinding 

penahan tanah 

reinforcment (penguatan) 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

10. Turap Perancangan turap  Mengetahui tipe-tipe 

turap kayu, baja, dan 

beton 

 Mengetahui tipe-tipe 

dinding turap kantilever, 

diangker, dengan 

landasan (platform), dan 

bendungan elak seluler 

 Mengetahui gaya-gaya 

lateral pada dinding 

turap 

 Merancang dinding turap 

kantilever, turap 

diangker 

 Merancang blok angker 

 Mengetahui tipe-tipe 

turap kayu, baja, dan 

beton 

 Mengetahui tipe-tipe 

dinding turap kantilever, 

diangker, dengan 

landasan (platform), dan 

bendungan elak seluler 

 Mengethui gaya-gaya 

lateral pada dinding 

turap 

 Merancang dinding turap 

kantilever, turap 

diangker 

 Merancang blok angker 

 Mengetahui tipe-tipe 

turap kayu, baja, dan 

beton 

 Mengetahui tipe-tipe 

dinding turap kantilever, 

diangker, dengan 

landasan (platform), dan 

bendungan elak seluler 

 Mengethui gaya-gaya 

lateral pada dinding 

turap 

 Merancang dinding turap 

kantilever, turap 

diangker 

 Merancang blok angker 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 

11. Pondasi tiang Perancangan pondasi tiang  Mengetahui tipe-tipe 

pondasi tiang kayu, baja, 

dan beton 

 Mengetahui tipe-tipe 

pondasi tiang kayu, baja, 

dan beton 

 Mengetahui tipe-tipe 

pondasi tiang kayu, baja, 

dan beton 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

 Mengetahui cara 

pemasangan pondasi 

tiang dengan block 

hammer, jacking pile, 

bore pile, jetty 

 Mengetahui gaya-gaya 

transfer beban pada 

pondasi tiang 

 Menghitung kapasitas 

tiang tunggal cara statis 

 Mengitung kapasitas 

tiang tunggal cara 

dinamis 

 Menghitung kapasitas 

kelompok tiang 

 Menghitung penurunan 

pondasi tiang  tunggal 

 Menghitung penurunan 

pondasi kelompok tiang 

 Mengetahui cara 

pemasangan pondasi 

tiang dengan block 

hammer, jacking pile, 

bore pile, jetty 

 Mengetahui gaya-gaya 

transfer beban pada 

pondasi tiang 

 Menghitung kapasitas 

tiang tunggal cara statis 

 Mengitung kapasitas 

tiang tunggal cara 

dinamis 

 Menghitung kapasitas 

kelompok tiang 

 Menghitung penurunan 

pondasi tiang  tunggal 

 Menghitung penurunan 

pondasi kelompok tiang 

 Mengetahui cara 

pemasangan pondasi 

tiang dengan block 

hammer, jacking pile, 

bore pile, jetty 

 Mengetahui gaya-gaya 

transfer beban pada 

pondasi tiang 

 Menghitung kapasitas 

tiang tunggal cara statis 

 Mengitung kapasitas 

tiang tunggal cara 

dinamis 

 Menghitung kapasitas 

kelompok tiang 

 Menghitung penurunan 

pondasi tiang  tunggal 

 Menghitung penurunan 

pondasi kelompok tiang 

 Inisiatif 

12. Pondasi kaison Perancangan pondasi kaison  Kaison bor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pondasi kaison terbuka, 

pneumatik, dan apung 

 

 Struktur kaison bor 

 Kapasitas dukung 

 Penurunan 

 Tahanan dinding kaison 

 Gaya momen 

 Gaya horizontal 

 Perencanaan pondasi 

kaison bor 

 

 Mengetahui pondasi 

kaison terbuka, 

pneumatik, dan apung 

 Merancang pondasi 

kaison terhadap daya 

dukung, gesekan 

dinding, dan 

pembebanan 

 Mengetahui cara 

 Struktur kaison bor 

 Kapasitas dukung 

 Penurunan 

 Tahanan dinding kaison 

 Gaya momen 

 Gaya horizontal 

 Perencanaan pondasi 

kaison bor 

 

 Mengetahui pondasi 

kaison terbuka, 

pneumatik, dan apung 

 Merancang pondasi 

kaison terhadap daya 

dukung, gesekan 

dinding, dan 

pembebanan 

 Mengetahui cara 

 Ketelitian dalam meng-

hitung dan menganalisis 

 Disiplin 

 Inisiatif 
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Kompetensi Sub Kompetensi  
Kriteria Unjuk Kerja 

(KUK) 

Materi Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

pemasangan dasar, 

pemotongan , galian, 

penyemprotan pada 

pemasangan pondasi 

kaison 

pemasangan dasar, 

pemotongan , galian, 

penyemprotan pada 

pemasangan pondasi 

kaison 

 

 

 

 


