
 

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Umum 

 

Menurut kamus Webster (Neufeldt and Guralnik, 1991), kata pondasi memiliki 

beberapa arti, antara lain adalah “... suatu lapisan atau tanah padat di bawah 

bangunan” atau “... bagian dari struktur paling bawah dari suatu bangunan”. 

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2001), pondasi 

berarti “dasar bangunan yang kuat, biasanya (terdapat) di bawah permukaan tanah 

tempat bangunan itu didirikan”. 

 

Dari beberapa arti di atas maka pondasi dapat didefinisikan sebagai bagian 

struktur paling bawah dari suatu bangunan yang tertanam di dalam lapisan tanah 

yang kuat dan stabil (solid) serta berfungsi sebagai penompang bangunan. 

Dalam perencanaan pondasi untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa 

macam tipe pondasi, pemilihan pondasi ini didasarkan atas : 

 Fungsi bangunan atas (upper structure) yang akan dipikul oleh pondasi 

tersebut. 

 Besarnya beban dan beratnya bangunan atas. 

 Keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. 

 Berdasarkan tinjauan dari segi ekonomi. 
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Secara umum, terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi 

dalam. Pondasi dangkal adalah struktur bangunan paling bawah yang berfungsi 

meneruskan (mendistribusi) beban bangunan ke lapisan tanah yang berada relatif 

dekat dengan permukaan tanah. Pondasi dangkal digunakan bila bangunan yang 

berada di atasnya tidak terlalu besar, misalnya, umah sederhana. Pondasi ini juga 

bisa dipakai untuk bangunan umum lainnya yang berada di atas tanah yang keras. 

Yang termasuk dalam pondasi dangkal ialah pondasi batu kali setempat, pondasi 

lajur batu kali, pondasi tapak/pelat setempat (beton), pondasi lajur beton, pondasi 

strouspile dan pondasi tiang pancang kayu. (Budi, G.T., 2011) 

 

Sedangkan pondasi dalam adalah pondasi yang dipakai pada bangunan di atas 

tanah yang lembek. Pondasi ini juga dipakai pada bangunan dengan bentangan 

yang cukup besar (jarak antar kolom 6m) dan bangunan bertingkat. Yang 

termasuk didalamnya antara lain pondasi tiang pancang (besi, beton, pipa baja), 

pondasi sumuran, pondasi bored pile dan lain-lain. 

 

B. Pemilihan Bentuk Pondasi  

 

Untuk memilih pondasi yang memadai, perlu diperhatikan apakah pondasi itu 

cocok untuk berbagai keadaan di lapangan dan apakah pondasi itu memungkinkan 

untuk diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Bila keadaan 

tersebut ikut dipertimbangkan dalam menentukan macam pondasi, hal-hal berikut 

ini perlu dipertimbangkan. 

 Keadaan pondasi 

 Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya (superstructure) 

 Batasan-batasan dari sekelilingya 
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 Waktu dan biaya pekerjaan. 

 

Jenis-jenis pondasi yang sesuai dengan keadaan tanah menurut Bowles 

(1993) : 

a. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah atau 2-3 

meter di bawah permukaan tanah, dalam hal ini pondasinya adalah 

pondasi telapak (spread fondation), 

b. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter 

di bawah permukaan tanah, dalam hal ini, dipakai pondasi tiang apung 

(floating pile foundation), 

c. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 20 meter 

di bawah permukaan tanah, dalam hal ini, tergantung dari penurunan 

(settlement) yang diizinkan, apabila tidak boelh terjadi penurunan, 

biasanya digunakan pondasi tiang pancang (pile driven foundation), 

tetapi bila terdapat batu besar (cobble stones) pada lapisan antara, 

pemakaian kaison lebih menguntungkan. 

d. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 30 meter 

di bawah permukaan tanah, biasanya digunakan kaison terbuka, tiang 

baja atau tiang dengan yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan 

atmosfer yang bekerja ternyata kurang dari 3 kg/cm
2
 digunakan juga 

kaison terbuka. 

e. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman lebih dari 40 

meter di bawah permukaan tanah, dalam hal ini, yang paling baik adalah 

tiang baja dan tiang yang dicor di tempat. 
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C. Macam-macam Pondasi 

 

Pondasi merupakan bagian struktur paling bawah dari suatu bangunan yang 

tertanam di dalam lapisan tanah yang kuat dan stabil (solid) serta berfungsi 

sebagai penompang bangunan. (Budi, G.S., 2011). 

 

Secara umum, terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi 

dalam. 

1. Pondasi Dangkal 

Pondasi dangkal merupakan struktur bangunan paling bawah yang berfungsi 

meneruskan (mendistribusi) beban bangunan ke lapisan tanah yang berada 

relatif dekat dengan permukaan tanah. 

Yang termasuk dalam pondasi dangkal ialah pondasi batu kali setempat, 

pondasi lajur batu kali, pondasi tapak/pelat setempat (beton), pondasi lajur 

beton, pondasi strouspile dan pondasi tiang pancang kayu. 

1. Pondasi telapak 

Pondasi telapak adalah suatu pondasi yang mendukung bangunan secara 

langsung pada tanah pondasi, bilamana terdapat lapisan tanah yang cukup 

tebal dengan kualitas yang baik yang mampu mendukung bangunan itu pada 

permukaan tanah atau sedikit di bawah permukaan tanah. 

Pondasi telapak umumnya di bangun di atas tanah pendukung pondasi dengan 

membuat suatu tumpuan yang bentuk dan ukurannya (dimensi) sesuai dengan 

beban bangunan dan daya dukung tanah pondasi itu. Pondasi itu bersatu 

dengan bagian utama bangunan (tembok penahan tanah, tembok membujur 

dari kepala jembatan atau kolom dermaga) sehingga merupakan suatu 

konstruksi yang monolit.  
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                                                                 Gambar. 1 Pondasi Telapak 

Dalamnya pondasi telapak yang diperlukan, ditetapkan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kemiringan dasar sungai dan sifat terkikisnya. 

2. Dalamnya tanah yang menimbulkan perubahan volume 

3. Tergantung dari apa yang tertanam di dalam tanah dan bangunan di dekatnya. 

4. Muka air tanah. 

5. Derajat dan besarnya ketebalan lapisan tanah pendukung. 

 

Syarat Perencanaan Pondasi Telapak 

Pondasi telapak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga keadaan-keadaan 

berikut ini dapat dipenuhi. 
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a. Struktur secara keseluruhan adalah stabil dalam arah vertikal, arah mendatar, 

dan terhadap guling. 

b. Pergeseran bangunan (besarnya penurunan, sudut kemiringan dan pergeseran 

mendatar), harus lebih kecil dari nilai yang diizinkan bagi bangunan bagian 

atas. Pada pondasi telapak biasa, pergeseran ini tidak dihitung, tetapi bila 

diperlukan, perhitungan ini seharusnya disesuaikan. 

c. Bagian-bagian pondasi harus memiliki kekuatan yang diperlukan. 

 

2. Pondasi rakit (raft foundation)  

Pondasi rakit merupakan pondasi yang digunakan untuk mendukung 

bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-

kolom jaraknya sedemikian dekat disemua arahnya, sehingga bila dipakai 

pondasi telapak, sisi-sisinya berhimpit satu sama lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 a. Pondasi Telapak, b. Pondasi Rakit 
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2. Pondasi Dalam 

Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah 

keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan, seperti : 

1. Pondasi Sumuran (pier foundation) 

Pondasi sumuran yaitu pondasi yang merupakan peralihan antara pondasi 

dangkal dengan pondasi tiang, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak 

pada kedalaman yang relatif dalam, dimana pondasi sumuran nilai kedalaman 

(Df) dibagi lebarnya (B) lebih besar 4 sedangkan pondasi dangkal Df/B≤1. 

2. Pondasi Tiang (pile foundation) 

Pondasi tiang digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal 

tidak mampu mendukung bebannya dan tanah kerasnya terletak pada 

kedalaman yang sangat dalam. Pondasi tiang umumnya berdiameter lebih 

kecil dan lebih panjang dibanding dengan pondasi sumuran. 

Pondasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya 

orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi tiang 

dibuat menjadi satu-kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang 

pancang yang terdapat di bawah konstruksi, dengan tumpuan pondasi. 

 

Pondasi tiang dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut : 

1. Tiang Perpindahan Besar (large displacement pile). 

Tiang perpindahan besar (large displacement pile), yaitu tiang pejal atau 

berlubang dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah 

sehingga terjadi perpindahan volume tanah yang relatif besar. Termasuk 

dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton pejal, tiang 
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beton brategang (pejal atau berlubang), tiang baja bulat (tertutup pada 

ujungnya). 

2. Tiang Perpindahan Kecil (small displacement pile) 

Tiang perpindahan kecil (small displacement pile), adalah sama seperti 

tiang kategori pertama hanya volume tanah yang dipindahkan saat 

pemancangan relatif kecil, contohnya: tiang beton bertulang dengan 

ujung terbuka, tiang beton prategang berlubang dengan ujung terbuka, 

tiang baja H, tiang baja bulat ujung terbuka, tiang ulir. 

3. Tiang Tanpa Perpindahan (non displacement pile) 

Tiang tanpa perpindahan (non displacement pile), terdiri dari tiang yang 

dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah. 

Termasuk dalam tiang tanpa perpindahan adalah bored pile, yaitu tiang 

beton yang pengecorannya langsung di dalam lubang hasil pengeboran 

tanah (pipa baja diletakkan di dalam lubang dan dicor (beton) 

(Hardiyatmo, 2002). 

 

Pondasi tiang dapat digolongkan berdasarkan kualitas materialnya, cara 

pelaksanaan, pemakaian bahan-bahan dan sebagainya. 

Penggolongan berdasarkan kualitas material dan cara pembuatan, 

diperlihatkan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Penggolongan pondasi tiang (Sosrodarsono, 1988) 

Kualitas 

Bahan 
Nama Tiang Cara Pembuatan Bentuk 

Tiang baja 

Tiang pipa baja 

Disambung secara 

elektris, di arah 

datar, 

menggelinding 

Bulat 

Tiang dengan flens lebar 

(Penampang H) 

Diasah dalam 

keadaan panas, 

dilas 

H 

Tiang beton 

Tiang beton 

pracetak 

Tiang beton 

bertulang 

pracetak 

Diaduk dengan 

gaya sentrifugal 

Diaduk dengan 

penggetar 

Bulat 

Segitiga 

dll 

Tiang beton 

prategang 

pracetak 

Sistim penarikan 

awal 

Sistim penarikan 

akhir 

Bulat 

Tiang yang 

dicor 

ditempat 

Tiang alas 

Tiang beton 

Raymond 

Sistem 

pemancangan 

Bulat 

Dengan 

menggoyangkan 

semua tabung 

pelindung. 

Dengan 

membor tanah 

Dengan 

pemutaran 

berlawanan arah 

Dengan 

pondasi dalam 

Sistim pemboran 

 

Berdasarkan penyaluran beban ke tanah, pondasi tiang dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

1. Pondasi tiang dengan tahanan ujung (end bearing pile). Tiang ini meneruskan 

beban melalui tahanan ujung tiang ke lapisan tanah pendukung. 

2. Pondasi tiang dengan tahanan geseran (friction pile). Tiang ini meneruskan 

beban ke tanah melalui tahanan geser selimut tiang. 

3. Kombinasi friction dan end bearing capacity. 
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D. Pondasi Sumuran 

 

Pondasi Sumuran adalah suatu pondasi yang terletak pada lapisan pendukung, 

yang terbenam ke dalam tanah karena beratnya sendiri dan dengan mengeluarkan 

tanah galian dari dasar bangunan bulat, yang terbuat dari beton bertulang. 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1988) 

Jenis pondasi sumuran ialah merupakan jenis pondasi sumuran yang terbuka. 

Berikut akan dijelaskan pembuatan pondasi sumuran. Mula-mula bagian yang 

tajam dibuat dipermukaan tanah (dalam beberapa hal, pada sisinya). Ketika 

pengerjaan tubuh beton sudah mendekati penyelesaian, penggalian di dalam 

sumuran dimulai. Selama penggalian, sumuran mulai terbenam. Kemudian ketika 

bagian atas dari tubuh sumuran terbenam dan mendekati dasar pondasi, unit 

sumuran yang lain mulai disambungkan. Kemudian penggalian di dalam sumuran 

dan penambahan tubuh sumuran diulangi, sampai sumuran berpijak pada 

kedalaman yang direncanakan.  

Untuk cara penggalian, umumnya dilakukan penggalian secara basah dengan 

menggunakan keranjang clamshell (clamshell bucket) yang dipasang pada ujung 

kawat mesin derek (crane). 

Karena beton lantai dasar pada umumnya terletak di bawah muka air, dipakai cara 

penggetaran dengan membuat pipa-pipa getar atau cara pemakaian beton pracetak 

untuk membuat beton. 

 

Sedangkan pemakaian pondasi sumuran dipakai sebagai pondasi bangunan yang 

besar, bila cara pemotongan terbuka tidak dapat dipakai, akibatnya adanya air 

yang naik, atau endapan pada dasar pondasi dan lain-lainnya, dan di samping itu 
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bila daya dukung (vertikal atau mendatar) tidak mencukupi dalam pondasi tiang, 

atau bila penurunan atau getaran memegang peranan dalam penilaian 

pemakaiannya. 

 

Pondasi sumuran dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih 

dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai 

pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk 

lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi 

dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu 

pengecoran beton. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat 

dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar. 3 Jenis-jenis Pondasi Sumuran (Bowles J.E., 1993) 
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Ada beberapa alasan digunakannya pondasi sumuran dalam konstruksi : 

1. Kedalaman tiang dapat divariasikan. 

2. Sumuran dapat didirikan sebelum penyeleseaian tahapan selanjutnya. 

3. Ketika proses pemancangan dilakukan, getaran tanah akan mengakibatkan 

kerusakan pada bangunan yang ada di dekatnya, tetapi dengan penggunakan 

pondasi sumuran hal ini dapat dicegah. 

4. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung akan 

membuat tanah bergelombang dan menyebabkan tiang pancang sebelumnya 

bergerak ke samping. Hal ini tidak terjadi pada konstruksi pondasi sumuran. 

5. Selama pelaksanaan pondasi sumuran tidak ada suara yang ditimbulkan oleh 

alat pancang seperti yang terjadi pada pelaksanaan pondasi tiang pancang. 

6. Karena dasar dari pondasi sumuran dapat diperbesar, hal ini memberikan 

ketahanan yang besar untuk gaya keatas. 

7. Permukaan di atas di mana dasar pondasi sumuran didirikan diperiksa secara 

langsung. 

8. Pondasi sumuran mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral. 

Beberapa kelemahan dari pondasi sumuran : 

1. Keadaan cuaca yang buruk dapat mempersulit pengeboran dan pengecoran, 

dapat diatasi dengan cara menunda pengeboran dan pengecoran sampai 

keadaan cuaca memungkinkan atau memasang tenda sebagai penutup. 

2. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa 

pasir atau tanah berkerikil maka menggunakan bentonite sebagai penahan 

longsor. 
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3. Pengecoran beton sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak 

dapat dikontrol dengan baik maka diatasi dengan cara ujung pipa tremie 

berjarak 25-50 cm dari dasar lubang pondasi. 

4. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan 

tanah, sehingga mengurangi kapasitas daya dukung tanah terhadap tiang, 

maka air yang mengalir langsung dihisap dan dibuang kembali kedalam 

kolam air. 

5. Akan terjadi tanah runtuh (ground loss) jika tindakan pencegahan tidak 

dilakukan, maka dipasang casing untuk mencegah kelongsoran. 

6. Karena diameter tiang cukup besar dan memerlukan banyak beton dan 

material, untuk pekerjaan kecil mengakibatkan biaya meningkat maka ukuran 

tiang pondasi sumuran disesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. 

7. Walaupun penetrasi sampai ke tanah pendukung pondasi dianggap telah 

terpenuhi, kadang-kadang terjadi bahwa tiang pendukung kurang sempurna 

karena adanya lumpur yang tertimbun didasar, maka dipasang pipa paralon 

pada tulangan pondasi untuk pekerjaan base grouting. 

 

Pada awalnya pilar-pilar yang dibor dibangun dengan cara menggali sumuran 

(shaft) dan/atau bagian dasar yang berbentuk lonceng dengan tangan meskipun 

metode pengeboran yang memakai tenaga manusia atau kuda sudah dipakai pada 

awal tahun 1900. Yang termasuk metode kuno ini adalah metode-metode Chicago 

dan Gow seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 di halaman berikutnya. Pada 

metode Chicago, para pekerja menggali saluran berbentuk lingkaran hingga pada 

kedalaman yang diinginkan dan memasang cangkang silindres yang terbuat dari 

papan-papan vertikal atau papan yang ditahan dengan cincin-cincin kompresi pada 
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bagian dalam. Penggalian dilanjutkan sampai kedalaman yang sama dengan 

panjang papan berikutnya dan pengikat papan berikutnya dipasang, demikian 

seterusnya hingga pada kedalaman sumuran yang diinginkan. Pengikat (tiers) 

dipasang dengan diameter yang tetap atau diperkecil sekitar 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode-metode awal konstruksi sumuran 

Metode Gow memakai serangkaian selubung (cangkang) metal berbentuk seperti 

teleskop, kecuali pada bagian-bagian yang berbentuk teleskop yang berkurang 

diameternya pada pengikat yang berurutan, pemasangannya sama seperti pada 

metode yang menggunakan acuan yang dipakai pada saat ini. 

Bagian dasar sumuran bisa diperluas untuk perletakkan (bearing) tambahan jika 

tanah bagian dasarnya tidak melekuk (yakni jika dibangun pada lempung tak retak 

yang agak kaku). Banyak pilar-pilar zaman dahulu yang didirikan di atas batuan. 
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Kerangka tulangan dimasukkan ke dalam sumuran dan kemudian sumuran diisi 

dengan beton, atau bisa juga sumuran diisi sebagian denagn beton dan kemudian 

kerangka tulangan diapasang. Kerangka tulangan adalah susunan kerangka 

bertulang yang diikat dengan kawat pada jarak tertentu dan dengan pengikat jarak 

secara vertikal. Kerangka ini bisa berbentuk persegi atau bulat, yang hanya 

dipasang di bagian atas karena momen-momen yang didukung oleh sumuran dan 

yang menyebar ke bawah sehingga pada panjang sekitar L/2 beban sumuran yang 

utama adalah beban aksial. Pada kedalaman ini temperatur tidak banyak berubah 

sehingga tidak diperlukan baja T dan S. 

 

Penahan sumuran pada metode Chicago dan Gow biasanya dibiarkan dalam 

sumuran karena pilarnya tidak bergantung pada gesekan sumuran, dan lagi 

penahan-penahan tersebut tidak mudah dilepas setelah beton dicor. 

Pada saat ini ada tiga metode dasar pengeboran (variabel-variabel tempat proyek 

mungkin juga memerlukan perpaduan beberapa metode), yaitu : 

1. Metode Kering 

Pada metode kering yang pertama dilakukan adalah sumuran digali (dan 

dasarnya dibentuk lonceng jika perlu). Kemudian sumuran diisi sebagian 

dengan beton dan kerangka tulangan dipasang dan setelah itu sumuran telah 

selesai dikerjakan. Kerangka tulangan tidak boleh dimasukkan sampai 

mencapai dasar sumuran karena diperlukan pelindung beton minimum, tetapi 

kerangka tulangan boleh diperpanjang sampai hampir mendekati kedalaman 

penuh daripada hanya mencapai kira-kira setengahnya saja. 
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Metode ini membutuhkan tanah tempat proyek yang tak bertekuk (kohesif) 

dan permukaan air berada di abwah dasar sumuran atau jika permeabilitasnya 

cukup rendah, sumuran bisa digali (mungkin juga dipompa) dan di beton 

sebelum sumuran terisi air cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi 

kekuatan beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Metode Kering Konstruksi tiang yang dibor 

2. Metode Acuan 

Metode ini dipakai pada tempat-tempat proyek yang mungkin terjadi lekukan 

atau deformasi lateral yang berlebihan terhadap rongga sumur (shaft cavity). 

Metode ini juga dipakai sebagai sambungan-perapat (seal) lubang terhadap 

masuknya air tanah tetapi hal ini membutuhkan lapisan tanah yang tidak bisa 

ditembus (kedap) air di bawah daerah lekukan tempat acuan bisa 

dipasangkan. Sebelum casing dimasukkan, suatu adonan spesi encer (slurry) 

digunakan untuk mempertahankan lubang. Setelah acuan dipasang, adonan 
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dikeluarkan dan sumur diperdalam hingga pada kedalaman yang diperlukan 

dalam keadaan kering. Bergantung pada kebutuhan site dan proyek, sumuran 

di bawah acuan akan dikurangi paling tidak sampai pada ID acuan-kadang-

kadang 25 sampai 50 mm kurangnya untuk jarak ruang bor tanah (auger) 

yang lebih baik. 

Acuan bisa saja ditinggalkan dalam sumuran atau bisa juga dikeluarkan. Jika 

dibiarkan di tempat, maka ruangan melingkar antara OD acuan dan tanah 

(yang diisi dengan adonan atau lumpur hasil pengeboran) diganti dengan 

adukan encer (grout) yang diinjeksikan dengan tekanan. Adukan encer adalah 

campuran semen dengan cara menyisipkan pipa pada dasar adonan dan 

memompakan grout maka adonan akan dipindahkan ke atas puncak sehingga 

rongga tersebut diisi dengan adukan encer. 

Sebagai kemungkinan lain, acuan bisa diangkat secara hati-hati untuk 

memastikan bahwa: 

a. Beton di dalam acuan tetap dalam keadaan encer. 

b. Kepala beton selalu lebih besar daripada kepala adonan sehingga beton 

yang menggantikan adonan bukan sebaliknya. 

Penarikan acuan dapat mengakibatkan daerah puncak sumuran menjadi 

oversize (berlebihan) bergantung pada kesesuaian antara OD acuan dan 

ID sumuran permulaan. Oversize ini jarang terjadi tetapi perlu diketahui 

sehingga volume total sumuran bisa dibandingkan dengan volume beton 

yang dipakai untuk meyakinkan bahwa sumuran tidak berisikan rongga-

rongga yang tidak disengaja. 
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Gambar 6. Metode Acuan konstruksi pilar yang dibor. 

 

 

3. Metode Adonan 

Metode ini bisa diterapkan pada semua keadaan yang membutuhkan acuan. 

hal ini diperlukan jika tidak mungkin mendapatkan penahan air (water seal) 

yang sesuai dengan acuan untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam 

rongga sumuran (shaft cavity). Langkah-langkah metode ini diuraikan dalam 

Gambar 7. (halaman 23). Pada metode ini diperlukan adanya “kepala” adonan 

(slurry head) yang cukup (atau kepadatan adonan yang dapat ditingkatkan 

menurut kebutuhan) sehingga tekanan di bagian dalam akan lebih besar dari 

tekanan GWT atau kecenderungan tanah untuk berlekuk.  
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Gambar 7. Metode adonan untuk konstruksi pilar yang dibor 

 

Bentonit adalah bahan yang paling sering dipakai sebagai campuran dengan 

air untuk membuat adonan (adonan bentonit). Beberapa percobaan diperlukan 

untuk memenuhi persentase optimum tempat proyek tetapi dalam jumlah 

yang berkisar antara 4 sampai 6% dari berat biasanya sudah cukup memadai. 

Bentonit harus dicampur merata dengan air sehingga campurannya tidak 

menggumpal. Adonan seharusnya mampu membentuk lapisan penyaring 

(filter cake) pada dinding sumuran dan mengikat partikel-partikel galian yang 

terkecil (kira-kira di bawah 6 mm) dalam suspensi. Sering kali jika tanah 
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setempat sangat pekat, tanah ini bisa dipakai sebagai campuran untuk 

mendapatkan adonan yang cukup memadai. Sumuran biasanya tidak di gerek 

dasar lubangnya untuk pembentukkan kubah lonceng karena hal ini 

mengakibatkan galian yang tidak terkonsolidasi di bagian dasar yang juga 

bisa menimbulkan masalah karena adonan terperangkap di antara dasar beton 

dan atap kubah lonceng. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memakai metode ini adalah: 

a. Jangan membiarkan adonan terlalu lama dalam sumuran sehingga akan 

terbentuk lapisan penyaring yang terlalu tebal pada dinding sumuran 

karena lapisan yang tebal sukar untuk digeser oleh beton selama 

pengisian sumuran. 

b. Memompa adonan keluar dan partikel-partikel yang lebih besar dalam 

suspensi dipisahkan dengan memakai adonan “conditioned” yang 

dikembalikan lagi ke dalam sumuran sebelum di beton. 

c. Hati-hati sewaktu menggali lempung melalui adonan, sehingga penarikan 

kepingan yang besar tidak menyebabkan tekanan atau pengipasan pori 

negatif yang bisa meruntuhkan sebagian dari sumuran. 

 

Setelah sumuran selesai digali, tulangan kerangka dimasukkan ke dalam 

sumuran ke dalam sumuran dan sebuah corong pipa-cor (tremie) dipasang 

(urutan ini perlu diperhatikan sehingga corong pipa-cor tidak perlu ditarik 

sewaktu akan memasang kerangka (cage) dan lalu dipasang kembai, yang 

pasti akan mengakibatkan terputusnya pembentukan lapisan adonan dalam 

sumuran). Beton dipompa dengan hati-hati sehingga corong pipa-cor selalu 
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terendam dalam beton sehingga hanya ada sedikit daerah permukaan yang 

terbuka dan yang terkontaminasi oleh adonan. Beton tampaknya cukup 

mampu menggantikan partikel-partikel adonan dari kerangka tulangan, 

sehingga akan terjadi ikatan yang baik, dan jika sumuran tidak terlalu lama 

terbuka, lapisan penyaring bisa juga dipindahkan. 

E. Perencanaan Pondasi Sumuran 

 

1. Pedoman Perencanaan Pondasi Sumuran 

Penggolongan pondasi ditinjau dari segi perencanaannya, cara sumuran 

dibagi menjadi dua, yaitu satu dianggap sebagai pondasi langsung setelah 

mengalami penyempurnaan dan yang lainnya dianggap sebagai apa yang 

disebut dengan pondasi sumuran. Yang pertama termasuk pula pondasi yang 

memiliki kedalaman yang efektif kurang dari setengah panjang sisi sumuran 

yang terpendek, dan yang kedua termasuk pula pondasi yang memiliki 

kedalaman yang lebih besar dari pada yang pertama. 

Jika suatu kolom dengan panjang L (m), dan garis tengah B (m), kekuatan 

lentur disebut EI, berada pada tanah serba sama (homogen) dengan koefesien 

reaksi tanah KH (t/m
3
), maka batas pada mana pondasi dapat dianggap 

sebagai pondasi sumuran dihitung dengan persamaan berikut ini. 

𝐿  
KH

4𝐸𝐼

4
 ≤ 1 ……………………………………………………………… (2.1) 

 

2. Pemilihan Lapisan Pendukung 

Karena penampang pondasi sumuran umumnya besar, maka reaksi pada alas 

sumuran akan lebih besar dibandingkan dengan tahanan permukaan sumuran. 

Maka untuk pemakaian sumuran ada suatu pedoman utama agar sumuran 
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dipasangkan sepenuhnya pada pertimbangan terhadap pengaruh akibat dari 

kenyataan bahwa tanah di sekitar sumuran akan terus terkikis, pasir dan tanah 

akan terkuras, permukaan dasar sungai akan turun, yang menyebabkan 

kestabilan sumuran akan berkurang pula. 

Kemudian pada waktu menentukan dalamnya pemasangan sumuran, harus 

didasarkan pada pertimbangan terhadap pengaruh akibat dari kenyataan 

bahwa tanah di sekitar sumuran akan terkikis, pasir dan tanah akan terkuras, 

permukaan dasar sungai akan turun, yang menyebabkan kestabilan sumuran 

akan berkurang pula. 

 

3. Dasar Perencanaan 

Gaya luar yang diperhitungkan dalam perencanaan sumuran adalah gaya 

vertikal, gaya mendatar, dan momen guling. Oleh karena itu, perencanaan 

sumuran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lima syarat di bawah ini 

dapat dipenuhi. 

1) Intensitas reaksi tanah maksimum pada dasar sumuran tidak boleh 

melebihi intensitas daya dukung tanah vertikal yang diizinkan pada 

kedudukan tersebut. Dengan kata lain, perlu dibuat perbandingan (q1 ≤ 

qa) dari harga maksimum q1 untuk intensitas reaksi tanah seperti yang 

direncanakan. 

2) Intensitas reaksi tanah maksimum yang terjadi di bagian luar sumuran 

tidak boleh melebihi intensitas daya dukung tanah mendatar yang 

diizinkan pada kedudukan tersebut. 
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3) Gaya tahanan geser yang terjadi pada dasar sumuran tidak boleh melebihi 

gaya tahanan geser yang diizinkan yang bekerja di antara sumuran dan 

tanah. 

4) Jumlah pergeseran pada kepala sumuran perlu diperiksa dengan 

memperkirakan besarnya pergeseran yang diizinkan yang telah 

dipertimbangkan karena adanya hubungan dengan bagian atas bangunan 

(superstructure). 

5) Tegangan pada setiap bagian dari sumuran tidak boleh melebihi tegangan 

bahan yang diizinkan. 

 

Menurut Suryono (1988), syarat-syarat di mana tegangan pada setiap bagian pada 

saat pelaksanaan, perlu dipelajari dalam hal-hal sebagai berikut. 

1) Keadaan pada saat di mana sebagian sumuran tidak disangga seperti sesaat 

setelah sumuran mulai terbenam. 

2) Keadaan di mana sebagian tubuh sumuran tergantung di udara selama terjadi 

pembebanan. 

3) Keadaan pada saat di mana tekanan di dalam ruang kerja sumuran tekanan 

tiba-tiba menurun akibat suatu kekuatan longsor atau kejadian lain tepat 

sebelum penurunan selesai sama sekali. 

4) Keadaan pada saat di mana drainasi di dalam tubuh sumuran terjadi setelah 

penurunan sumuran selesei. 

5) Keadaan di mana diperlukan beberapa tindakan untuk menenggelamkan 

sumuran dan pengaruh perlawanan terhadap tubuh sumuran baru merupakan 

perkiraan. 

6) Saat peluncuran, penundaan dan penuangan beton pada sumuran terapung. 
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F. Kapasitas Daya Dukung Pondasi Sumuran Dari Hasil Sondir 

Di antara perbedaan tes di lapangan, sondir atau cone penetration test (CPT) 

seringkali sangat dipertimbangkan peranan dari geoteknik. CPT atau sondir ini tes 

yang sangat cepat, sederhana, ekonomis dan tes tersebut dapat dipercaya di 

lapangan dengan pengukuran terus-menerus dari permukaan tanah-tanah dasar. 

CPT atau sondir dapat juga mengklasifikasi lapisan tanah dan dapat 

memperkirakan kekuatan dan karakteristik dari tanah. Di dalam perencanaan 

pondasi sumuran, data tanah sangat diperlukan dalam merencanakan kapasitas 

daya dukung (bearing capacity) dari pondasi sumuran sebelum pembangunan 

dimulai, guna menentukan kapasitas daya dukung ultimit dari pondai sumuran. 

Untuk menghitung daya dukung pondasi sumuran berdasarkan data hasil 

pengujian sondir dapat dilakukan dengan menggunakan metode Aoki dan De 

Alencar. 

Daya dukung ultimit pondasi sumuran dinyatakan dengan rumus : 

Qult = (qb x Ap) ………………………………………………………………. (2.2) 

di mana :  

Qult = Kapasitas daya dukung pondasi sumuran 

qb = Tahanan ujung sondir 

Ap = Luas penampang tiang 

Aoki dan De Alencar mengusulkan untuk memperkirakan kapasitas daya dukung 

ultimit dari data Sondir. Kapasitas dukung ujung persatuan luas (qb) diperoleh 

sebagai berikut : 

𝑞𝑏 =
𝑞𝑐𝑎  (𝑏𝑎𝑠𝑒 )

𝐹𝑏
 ………………………………………………………………... (2.3) 
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Qu 

2,5 

Qu 

 2 

di mana : 

qca (base) = Perlawanan konus rata-rata 1,5D di atas ujung tiang, 1,5D  

        di bawah ujung tiang. 

Fb  = Faktor empirik yang tergantung pada tipe tanah. 

Faktor Fb diberikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Faktor empirik Fb 

Tipe tiang f
b
 

Sumuran 3,5 

Baja 1,75 

Beton pratekan 1,75 

(Titi & Farsakh, 1999) 

 

Pada perhitungan kapasitas pondasi sumuran dengan sondir tidak diperhitungkan 

daya dukung selimut sumuran. Hal ini dikarenakan perlawanan geser tanah yang 

terjadi pada pondasi sumuran dianggap sangat  kecil sehingga dianggap tidak ada. 

 

Faktor Aman 

a. Untuk memperoleh kapasitas ijin tiang, maka diperlukan untuk membagi 

kapasitas ultimit dengan faktor aman tertentu. 

 Untuk dasar tiang yang dibesarkan dengan d < 2 m 

Qa =  ………………………………………………………. (2.4) 

 

 Untuk dasar tiang tanpa pembesaran dibagian bawah 

Qa =  ………………………………………………………. (2.5) 
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G. Kapasitas Daya Dukung Pondasi Sumuran Dari Data SPT  

Untuk menghitung daya dukung pondasi sumuran berdasarkan data hasil SPT 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode Meyerhorf. 

Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan tahapan analisis. Adapun 

tahapan analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pembebanan yang terjadi pada struktur, baik beban tetap maupun 

beban sementara 

2. Memodelkan struktur dengan menggunakan software SAP 2000 V 14 dan 

memasukkan kombinasi beban yang diperhitungkan. 

3. Menganalisis gaya yang terjadi dengan menggunakan software SAP 2000 V.14 

dan menentukan gaya terbesar pada sumuran. 

4. Menganalisis kemampuan penampang sumuran yang dilaksanakan di lapangan 

baik terhadap geser pons dan aksi lentur sumuran. 

Selanjutnya melakukan analisis gaya yang bekerja pada pondasi. Adapun dalam 

tahapan ini sebagai berikut : 

1. Kombinasi Pembebanan 

Adapun kombinasi pembebanan yang diperhitungkan adalah sebagai berikut : 

a. Pembebanan Tetap 

Pembebanan tetap adalah kombinasi beban yang selalu bekerja pada 

struktur gedung selama pemakaian. Adapun kombinasi yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

U = 1,2DL + 1,2SDL + 1,6LL ……………………………………… (2.6)  

Dimana :  
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DL = Beban Mati  

SDL = Beban Mati Tambahan 

LL = Beban Hidup 

 

Adapun beban hidup dan beban mati yang dimaksud adalah sesuai 

dengan Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah Dan Gedung, 

SKBI.1.3.53.1987, yaitu : 

Beban Hidup  

Untuk Area Parkir   : 400 kg/m
2
 

Untuk Toko/Pusat Perbelanjaan : 250 kg/m
2
 

Beban Mati Tambahan 

- Untuk Pelat Lantai 15 cm  

Tabel 3. Beban Mati Tambahan (SDL) 

Jenis Beban 
tebal    

(m) 

B.jenis         

(kN/m³) 
berat   

(kN/m²) 

Berat Mekanikal dan Elektrikal 
  

0,5 

Berat Spesi 0.03 21 0,63 

Berat Keramik 0.01 20 0,20 

Berat Plafond + Penggantung 
  

0,18 

Total 1,51 

 

Sedangkan untuk berat sendiri pelat diperhitungkan langsung dalam 

program SAP 2000. 
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b. Pembebanan Sementara 

Kombinasi pembebanan sementara adalah kombinasi pembebanan yang 

sewaktu waktu dapat terjadi tanpa diduga. Kombinasi beban ini adalah 

kombinasi akibat beban mati, beban hidup yang direduksi sebsesar 30% 

dan beban gempa.  

Adapun kombinasi pembebanan sementara ini adalah sebagai berikut: 

U = 1,2DL + 0,5LL + QEx + Qey ………………………………….. (2.7) 

Dimana : 

DL = Beban Mati 

LL = Beban Hidup 

QEx = Beban Gempa static ekivalen arah x 

QEy = Beban Gempa statik ekivalen arah y 

c. Beban Gempa Statik Ekivalen 

Beban gempa yang diperhitungkan dalam analisis ini adalah beban 

gempa statik ekivalen. Sesuai dengan Standar Perencanaan Ketahanan 

Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung SNI-1726-2002. 

Data desain untuk beban gempa pada struktur ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi gedung 

Sesuai dengan peta zona gempa Indonesia lokasi struktur berada 

pada zona 5, lihat gambar dibawah ini. 

Adapun percepatan puncak batuan dasar (g) pada wilayah gempa 5 

adalah 0,25 
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         Gambar 8. Peta Zona Gempa Indonesia  

 

2. Kondisi tanah 

Sesuai dengan hasil uji sondir (Dutch Cone Penetration Test), uji 

pemboran (Boring) serta SPT (Standard Penetration Test) yang 

dilakukan oleh PT. IDENCO PRIMA sebagai pihak konsultan yang 

melakukan penyelidikan tanah, maka kategori tanah pada lokasi 

proyek adalah tanah keras. Percepatan Puncak batuan dasar (g) untuk 

wilayah gempa 5 adalah 0,25. Percepatan muka tanah (Ao) untuk 

tanah keras pada wilayah gempa 5 adalah 0,29. 

Tabel 4. Percepatan puncak muka tanah pada wilayah gempa 

 

Spektrum percepatan maksimum (Am) adalah sebesar : 

Am = 2,5 x Ao ………………………………………..…… (2.8) 

Batasan waktu getar alami fundamental (T1) adalah sebesar : 

T1 = ζ x H
3/4

  SNI 03-1726-2003 …………… (2.9) 
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T1 = 0.0731 x H
3/4

 UBC-1997………………….... (2.10) 

Namun nilai T1 yang digunakan adalah berdasarkan SNI 03-1726-

2003. 

Dimana : 

H = Tinggi Total Bangunan 

ζ = Koefisien yang membatasi waktu getar alami 

Nilai ζ dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini 

Tabel 5. Koefisien waktu getar alami struktur 

 

Waktu getar alami sudut (Tc) untuk tanah keras adalah : 

Tc = 0,5 detik   SNI 03-1726-2003 Pasal 4.7.6 

Nilai faktor respon gempa (C) untuk T1 ≥ Tc adalah sebesar : 

C     = 
Ar

T1
 ………………………………………………………  (2.11) 

Ar   = Am x Tc .………………………………………………… (2.12) 

Gedung yang direncanakan diperuntukkan sebagai pusat 

perbelanjaan (mall/departemen store), sehingga faktor keutamaan 

gedung (I) adalah sebesar 1. 

Faktor keutamaan sesuai dengan fungsi bangunan dapat dilihat pada 

Tabel dibawah ini : 
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Tabel 6. Faktor Keutamaan (I)  

 
Sumber : SNI-03-1726-2003, Pasal 4.2 

 

Faktor reduksi beban gempa (R) sesuai dengan jenis struktur yang 

direncanakan adalah 8,5 dimana sistem struktur yang digunakan 

adalah Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRMPK) beton 

baik pada arah utara – selatan maupun arah timur –barat. 

Gaya geser dasar (VB) yang terjadi ditingkat dasar diperhitungkan 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Vb = 
C x I x Wt

R
  …………………………………………………  (2.13) 

Dimana :  

C  = Faktor respon gempa 

I  = Faktor keutamaan gedung 

R  = Faktor reduksi beban gempa 

Wt = Berat total struktur 

Beban geser dasar ini dibagikan sepanjang tinggi bangunan menjadi 

beban – beban nominal statik ekivalen (Fi). Dimana Fi dicari dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Fi = 
WiZi

 WjZj
n
j=n

 x VB  ……………………………………………. (2.14) 
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Untuk mempermudah dalam memperhitungkan berat struktur dan 

gaya – gaya yang terjadi akibat kombinasi pembebanan maka 

struktur dianalisis dengan menggunakan software SAP 2000 V 14. 

Setelah mendapatkan beban dengan menggunakan software SAP 2000 V 14, 

maka dapat langsung menghitung dengan menggunakan metode Meyerhorf 

dengan data SPT yang ada.  

Menurut Meyerhorf, besarnya daya dukung pondasi sumuran berdasarkan data 

SPT dapat dihitung dengan rumus : 

P = (m.N1.At + n.N2.L.As) / SF ……………………………………… (2.15) 

Dimana : 

P = daya dukung pondasi sumuran (N) 

m = koefesien pada ujung pondasi (=120.10 N/m
2
) 

n = koefesien pada selimut pondasi (=1.10 N/m
2

) 

N1 = NSPT pada ujung pondasi  

N2 = NSPT rata-rata sepanjang pondasi 

At = luas penampang pondasi sumuran (m
2
) 

As = keliling pondasi (m) 

SF = safety factor 

Pengujian Tiang 

Pada umumnya uji beban tiang dilaksanakan untuk maksud-maksud sebagai 

berikut: 

a. Untuk menentukan grafik hubungan beban dan penurunan, terutama pada 

pembebanan di sekitar beban rencana yang diharapkan. 
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b. Sebagai percobaan guna meyakinkan bahwa keruntuhan pondasi tidak akan 

terjadi sebelum beban yang diteukan tercapai. Beban ini nilainya beberapa 

kali dari beban kerja yang dipilih dalam perancangan. Nilai pengali tersebut, 

kemudian dipakai sebagai faktor aman. 

c. Untuk menentukan kapasitas ultimit yang sebenarnya, yaitu untuk memeriksa 

data hasil hitungan kapasitas tiang yang diperoleh dari rumus-rumus statis 

dan dinamis. (Hardiyatmo, 2002) 

 

Macam-macam Pengujian 

 

Pengujian tiang yang sering dilakukan adalah pengujian dengan beban desak, 

walaupun pengujian beban tarik dan beban lateral juga kadang-kadang 

dilaksanakan. 

Terdapat 4 macam metode pengujian, yaitu : 

1. Slow Maintained Test Load Method 

2. Metode ini sebagaimana direkomendasikan oleh ASTDM D1143-81 (1989), 

terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Beban tiang dalam delapan tahapan yang sama (yaitu 25%, 50%, 75%, 

100%, 125%, 150%, 175%, dan 200%) hingga 200% beban rencana. 

b. Setiap penambahan beban harus mempertahankan laju penurunan harus 

lebih kecil 0,01 in/jam (0,25mm/jam) 

c. Mempertahankan 200% beban selama 24 jam. 

d. Setelah waktu yang dibutuhkan didapat, lepaskan beban dengan 

pengurangan sebesar 25% dengan jarak waktu 1 jam diantara waktu 

pengurangan. 
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e. Setelah beban diberikan dan dilepas keatas, bebani tiang kembali untuk 

pengujian beban dengan penambahan 50% dari beban desain, 

menyediakan waktu 20 menit untuk pembebanan beban,  

f. Kemudian tambahkan beban dengan penambahan 10% beban desain. 

Metode ini dianggap sebagai metode uji standart ASTM dan umumnya 

digunakan untuk penelitian di lapangan sebelum dilakukan pekerjaan 

selanjutnya. 

 

3. Quick Maintained Load Test Method 

Metode ini seperti tiang direkomendasikan oleh departemen perhubungan 

Amerika Serikat, pengelola jalan raya dan ASTM 1143-81 (opsional), terdiri 

dari beberapa langkah berikut : 

a. Bebani tiang dalam penambahan 20 kali hingga 300% dari beban desain 

(masing-masing tambahan adalah 15% dari beban desain). 

b. Pertahankan setiap beban selama 5 menit dengan bacaan diambil setiap 

2,5 menit. 

c. Tambahkan peningkatan beban hingga jacking kontinue dibutuhkan 

untuk mempertahankan beban uji atau uji telah dicapai. 

d. Setelah interval 5 menit, lepaskan atau hilangkan beban penuh dari tiang 

dalam empat pengurangan dengan jarak di antara pengurangan 5 menit. 

Metode ini lebih cepat dan ekonomis. Waktu uji dengan metode ini adalah 3-

5 jam. Metode ini lebih mendekati suatu kondisi. Metode ini tidak dapat 

digunakan untuk estimasi penurunan karena metode cepat. 
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4. Constant rate of Penetration Test Method 

Metode ini disarankan oleh komisi pile Swedia, Departemen perhubungan 

Amerika Serikat, dan ASTND 1143-81 (opsional). Juga terdiri dari beberapa 

langkah utama : 

a. Kepala tiang didorong untuk settle pada 0,05 in/menit (1,25 mm/menit). 

b. Gaya yang dibutuhkan untuk mencapai penetrasi akan dicatat. 

c. Uji dilakukan dengan total penetrasi 2-3 in ( 50-75 mm). 

Keuntungan utama dari metode ini adalah lebih cepat (2-3) jam dan 

ekonomis. 

 

5. Swedish Cyclic Test Method 

Metode ini dianjurkan oleh komisi pile Swedia yang terdiri dari beberapa 

langkah berikut : 

a. Bebani tiang hingga sepertiga beban desain 

b. Lepaskan beban hingga seperenam beban desain. Ulangi pembebanan 

dan pelepasan beban dalam siklus 20 kali. 

c. Peningkatan beban dengan sebesar 50% dengan langkah (a) dan 

pengulangan seperti langkah (b). 

d. Lanjutkan hingga keruntuhan tercapai. 

Metode ini adalah membutuhkan waktu dan siklus perubahan perilaku tiang 

sehingga tiang berbeda dengan yang aslinya. Ini hanya direkomendasikan atas 

proyek khusus di mana beban siklus dianggap sangat penting. 


