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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.I. Mekanika Tanah 

Dibandingkan dengan semua bahan konstruksi, tanah memiliki sifat teknik 

dan sifat fisik yang paling varibel. Sifat – sifat ini bervariasi dalam arah 

lateral dan arah vertikal, serta variasinya seringkali sangat besar. Sifat- sifat 

tanah yang penting dalam teknik pondasi adalah : 

1. Parameter-parameter kekuatan (modulus tegangan-tegangan, modulus 

geser,angka, poisson, kohesi, dan sudut gesekan dalam) 

2. Indeks kompresibilitas (untuk defrormasi/penurunan/settlement) 

3. Permebilitas (daya rembes) 

4. Data volumetrik-gravimetrik (berat satuan (unit weight),berat  

spesifik/jenis, angka pori (void ratio),kadar air, dan sebagainya) 

Pengetahuan mengenai sifat-sifat di atas memungkinkan seorang sarjana 

menaksir besarnya : 

1. Daya dukung (bearing capasity) 

2. Penurunan, termasuk besar dan lajunya 

3. Tekanan tanah (vertikal dan lateral) 

4. Tekanan pori dan kwantitas pengeluaran air 
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Pada mulanya bumi berupa bola magma cair yang sangat panas. Karena 

pendinginan, permukaanya membeku maka terjadi batuan beku. Karena proses 

fisika (panas,dingin,membeku dan mencair) batuan tersebut hancur menjadi 

butiran – butiran tanah (sifat-sifatnya tetap seperti batu aslinya : pasir, kerikil, 

dan lanau.) Oleh proses kimia ( hidrasi ,oksidasi) batuan mnjadi lapuk sehingga 

menjadi tanah dengan sifat berubah dari batu aslinya 

 

Bumi dibentuk dari campuran batuan dan tanah, sedang tanah adalah batuan 

yang telah lapuk atau batuan yang telah hancur. Air dalam jumlah yang 

bervariasi dijumpai pada retak-retak dan pori-pori batuan. Air juga terdapat 

pada banyak ruangan kosong tetapi biasanya bukan merupakan faktor yang 

penting dalam perencanaan pondasi. 

 

Menurut Bowles (1984), Tanah merupakan campuran partikel yang tersusun 

dari salah satu atau beberapa diameter butiran yaitu batu kerakal (cobbles) : 

150-250 mm, kerikil (gravel): 5-150 mm, pasir (sand) : 0,074-5 mm, lanau 

(silt) :0,002-0,075 mm, lempung (clay) : <0,002 mm dan koloid : <0,001 mm. 

Selain itu tanah dapat dibedakan menjadi tanah kohesif dan non kohesif. Tanah 

disebut kohesif, apabila masa buturan tanah bersatu dalam kondisi kering 

sehingga diperlukan gaya untuk memisahkan, sedangkan tanah disebut 

nonkohesif apabila dalam kondisi basah butirannya saling melekat akibat 

adanya gaya tarik permukaan di dalam air.  

Oleh proses alam, proses perubahan dapat bermacam-macam dan berulang. 

Batu menjadi tanah karena pelapukan dan penghancuran, dan tanah bisa 
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menjadi batu karena proses pemadatan, sementasi. Tanah terdiri atas butir-butir 

diantaranya berupa ruang pori. Ruang pori dapat terisi udara dan atau air. 

Tanah juga dapat mengandung bahan-bahan organic sisa atau pelapukan 

tumbuhan atau hewan. Tanah semacam ini disebut tanah organic.Tanah 

Kohesif adalah tanah yang mempunyai sifat kelekatan antara butir-butirnya. 

Tanah Non Kohesif adalah tanah yang tidak mempunyai atau sedikit sekali 

lekatan antara butir-butirnya. 

 

2.2. Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah dilapangan di butuhkan untuk data perencanaan fondasi 

bangunan-bangunan, seperti :bangunan gedung , dinding penahan tanah, 

bendungan, jalan, dermaga, dll. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dengan 

cara-cara : menggali lubang uji ( test pit ), pengeboran, dan uji secara 

langsung di lapangan (is-situ test). Dari data yang diperoleh sifat-sifat teknis 

tanah dipelajari, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menganalisa kapasitas dukung dan penurunan. 

 

Faktor – faktor utama yang mempengaruhi sifat-sifat teknik dari tanah 

1. Segmentasi (cementation) dan penurunan (aging) alamiah. Struktur tanah 

yang spesifik akan didapatkan (lepas, padat, tak stabil, dan lain 

sebagainya) bila deposit tanah terbentuk. Faktor – faktor lingkungan 

termasuk penyelidikan (leaching), siklus temperatur, dan aktifitas organik 

dapat menghasilkan suatu struktur yang sangat stabil melalui sementasi 

alamiah pada partikel-partikel yang bersinggungan . 
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2. Konsolidasi lebih (overconsolidation). Sebuah tanah dikatakan 

terkonsolidasi normal jika keadaan tegangan yang sekarang adalah yang 

terbesar yang pernah di alami masa tersebut; yakni tekanan yang ada 

(overbuden) (kolom tanah) sekarang adalah tekanan maksimum pada 

elemen dalam massa tanah. Dikatakan terkonsolodasi lebih (atau pra 

terkonsolodasi) jika kelakuan kompresinya adalah seperti jika kolom tanah 

yang lebih besar dari yang sekarang telah menekan elemen tanah tersebut 

pada suatu waktu selama sejarah geologis dari masa tersebut. 

3. Pembentukan deposit tanah pindahan. Deposit tanah pindahan, khususnya 

dengan perantara air, mula-mula cenderung menghasilkan deposit yang 

agak lepas (loose) dengan angka pori yang besar. Setelah deposit 

selanjutnya terbentuk selama suatu jangka waktu, suatu kolom tanah 

terbentuk sehingga elemen tanah mengalami tegangan waktu, suatu kolom 

tanah terbentuk sehingga elemen tanah mengalami tegangan vertikal. 

Tegangan ini menghasilkan perpindahan partikel dengan regangan elastik. 

Tanah tersebut berusaha berpindah secara lateral tetapi dibatasi oleh tanah  

sekitarnya. 

4. Lempung utuh (intact clay) atau lempung retak (fissured clay). Istilah 

“lempung” digunakan untuk menyatakan setiap deposit tanah kohesif yang 

cukup banyak mengandung lempung di mana pengeringan menghasilkan 

penyusutan dengan pembentukan retak-retak atau alur sedemikian rupa 

hingga pengelinciran antara blok dapat terjadi. Tanah ini dapat 

mempersukar pengambilan contoh bahan di lapangan dan pengujian 

laboratorium. Pada pengujian kekuatan di laboratorium, retak-retak 
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tersebut dapat menjadi bidang runtuh dan menghasilkan taksiran kekuatan 

fiktif yang rendah. Akan tetapi, di lapangan bila pengelinciran blok yang 

potensial di batasi atau di jembatani oleh daerah yang di bebani, maka 

retak tersebut mungkin tidak menjadi masalah. Kemungkinan terjadi 

reduksi kekuatan dijumpai pada lempung retak (atau yang disambung) 

selama konstruksi. 

5. Air tanah adalah faktor utama dalam perencanaan pondasi bila ditinjau 

dari segi masalah pelaksanaan dan dari segi efeknya yang merugikan pada 

kekuatan geser. Air tanah merupakan faktor yang penting baik bagi deposit 

tanah tak berkohesi maupun tanah kohesif. Pengaruh air pada tanah tak 

berkohesi ialah menimbulkan tegangan permukaan yang memungkinkan 

pembuatan potongan-potongan vertikal yang rendah, mempersulit 

pemadatan kecuali jika kadar air tinggi dan mengubah massa tanah 

menjadi cairan kental (disebut pencairan/liquefaction) pada beban kejut 

(shock-load) bila S - 100 persen. Pengaruh air pada tanah kohesif meliputi 

perubahan plastisitas (pelunakan dan penyangkalan) karena perubahan 

kadar air. Kekuatan geser sangat dipengaruhi oleh adanya air melalui 

pelunakan (atau pengeyalan) dan juga oleh perubahan tekanan pori dari 

sebab sebab luar (penambahan atau pengurangan beban, penurunan muka 

air tanah, pemompan. 

  

Tuntutan ketelitian penyelidikan tanah tergantung dari besarnya beban 

bangunan, tingkat keamanan yang diinginkan , kondisi lapisan tanah, dan 

biaya yang tersedia untuk penyelidikan. Oleh karena itu, untuk bangunan-
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bangunan sederhana atau ringan , kadang-kadang tidak dibutuhkan 

penyelidikan tanah, Karena kondisi tanah nya dapat diketahui berdasarkan 

pengalaman setempat. Tujuan penyelidikan tanah antara lain : 

a) Menentukan Kapasitas dukung tanah menurut tipe pondasi yang dipilih 

b) Menentukan tipe dan kedalaman pondasi 

c) Untuk mengetahui posisi muka air tanah 

d) Untuk mengetahui besarnya penurunan 

e) Menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan atau 

pangkal jembatan (abutment) 

f) Menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada 

bangunan yang telah ada sebelumnya 

g) Pada proek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk 

menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentuan lokasi dan 

macam bahan timbunan. 

Informasi kondisi tanah dasar pondasi, dapat diperoleh dengan cara 

menggali lubang secara langsung di permukaan tanah yang disebut lubang 

uji (test-pit), maupun dengan cara pengeboran tanah. Penyelidikan 

mendetail dengan pengeboran tanah yang diikuti dengan pengujian-

pengujian di laborarorium dan atau di lapangan, selalu dilakukan untuk 

penyelidikan tanah pada proyek besar seperti pembangunan jalan tol 

 

Penyelidikan tanah terdiri dari 3 tahap yaitu : 

a) Pengeboran atau penggalian lubang uji 

b) Pengambilan contoh tanah (sampling) 
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c) Pengujian contoh tanah, Pengujian contoh tanah dapat dilakukan di 

laboratorium atau dilapangan. 

Kedalaman muka air tanah harusdiperiksa dengan teliti. Kesalahan data 

muka air tanah dapat mempersulit pelaksanaan pembangunan pondasi dan 

dapat mengakibatkan kesalahan analisis stabilitasnya. 

 

2.3. Daya Dukung Tanah 

Kapasitas dukung tanah merupakan kemampuan tanah dalam mendukung 

beban pondasi yang bekerja di atasnya tanpa terjadi keruntuhan geser ( shear 

failure ). Jenis dan besar kecilnya ukuran pondasi ditentukan oleh kekuatan / 

daya dukung tanah di bawah pondasi tersebut, sebagai contoh untuk jenis 

Pondasi Telapak tunggal, semakin kuat daya dukung tanah, makin kecil 

ukuran pondasi yang akan direncanakan. Sebaliknya semakin lemah daya 

dukung tanah, semakin besar ukuran pondasi yang akan direncanakan.  Untuk 

tanah dengan daya dukung yang lemah ini, sebaiknya digunakan jenis 

pondasi lain, misalnya pondasi sumuran atau bahkan digunakan tiang 

pancang. 

Kekuatan / daya dukung tanah pada umumnya dapat diketahui melalui 

berbagai usaha berikut : 

1. Peraturan bangunan setempat yang dikeluarkan oleh lembaga terkait 

2. Pengalaman tentang pembuatan pondasi yang sudah ada, atau keterangan 

yang berkaitan dengan pondasi di sekitarnya 

3. Hasil pemeriksaan / Pengujian tanah , baik pengujian di laboratorium 

maupun pengujian lapangan. 
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Kesulitan dalam menentukan daya dukung tanah secara tepat ini disebabkan 

oleh beberapa kemungkinan misalnya : 

1. Jenis lapisan tanah dibawah permukaan tanah memiliki variasi yang sangat 

banyak, ini tergantung dari sumber geologi tanah , cara perpindahan dan 

mekanisme sedimentasi 

2. Sifat fisik tanah dimana setelah diberi pembebanan diluar perkiraan 

semula, dan memerlukan biaya mahal bila harus dilakukan uji coba 

3. Adanya penurunan tanah akibat konsolidasi butir-butir tanah yang 

ditimbulkan oleh getaran (gempa bumi, lalu lintas, alat pemadat, dsb ) 

 

Sebagai langkah praktis untuk keperluan perencanaan pondasi, pada umumnya 

jenis tanah berikut dapat dipakai sebagai perkiraan daya dukung tanah yaitu : 

1. Jenis tanah cadas / batuan : daya dukungnyabaik sekali 

2. Jenis tanah kerikil / batu : daya dukungnya baik 

3. Jenis tanah pasir / silt : daya dukungnya meragukan (hati-hati) pada pasir 

tanah, jika dalam kondisi jenuh air dan menerima getaran ( gempa ), 

makabutir-butirnya akan saling memisahkan diri / lepas sehingga daya 

dukungnya menjadi nol 9 kecil sekali ) peristiwa ini disebut liquefaction 

yang sangat berbahaya bagi bangunan 

4. Jenis tanah liat : Daya dukungnya sangat meragukan ( sangat hati-hati ). 

Sifat tanah liat, yaitu pada keadaan kering menjadi keras, tetapi pada 

keadaan basah menjadi lunak ( daya dukungnya menurun ), disamping itu 

jika terjadi getaran ( oleh gempa atau kereta api yang lewat ) pada tanah 
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liat basah maka akan terjadi getaran yang harmonis, getaran yang 

harmonis akan sangat berbahaya untuk bangunan bertingkat karena akan 

menimbulkan amplitude (pergeseran horizontal ) menjadi besar, terutama 

pada bangunan bertingkat. 

 

2.4. Karakteristik Tanah 

Untuk mengetahui karakteristik tanah para ahli berusaha mengadakan    

penelitian baik di laboratorium maupun di lapangan. 

a Tanah kohesif dan tidak kohesif 

Tanah disebut kohesif yaitu apabila karakteristik fisiknya yang selalu 

melekat antara butiran tanah sewaktu pembahasan dan / pengeringan. 

Butiran butiran tanah bersatu selamanya, sehingga sesuatu gaya akan 

diperlukan untuk memisahkannya dalam keadaan kering. Sedangkan pada 

tanah non koheif butiran tanah terpisah – pisah sesudah dikeringkan dan 

melekat hanya apabila berada dalam keadaan basah akibat gaya tarik 

permukaan di dalam air misalya pasir. 

b Plastisitas dan konsistensi tanah kohesif 

Salah satu karakteristik tanah berbutir halus yang kohesif adalah 

Plastisitas, yaitu kemampuan butiran untuk tetap melekat satu sama lain. 

Batas – batas keplastisitasan tanah bergantung pada sejarah terjadinya dan 

komposisi mineral yang dikandungnya. Untuk mendefinisikan plastisitas 

tanah kohesif, diperlukan kondisi fisik tanah tersebut pada kadar air 

tertentu yang disebut konsistensi. Konsistensi tanah kohesif pada kondisi 

alamnya dinyatakan dalam istilah lunak, sedang dan kaku. 
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Dalam penyelidikan di lapangan dan laboratorium dapat disajikan 

hubungan- hubungan parameter- parameter tanah dengan tujuan untuk 

melihat kesesuaiannya yang disajikan dalam Tabel 2.3 hingga Tabel 2.7 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1  Hubungan konsistensi, identifikasi, dan kuat geser tekan bebas (qu) 

Konsistensi 

tanah Lempung 

Identifikasi dilapangan Qu (kg/cm
2
) 

Sangat lunak Dengan mudah ditembus beberapa 

inchi dengan kepalan tangan 

< 0,25 

Lunak Dengan mudah ditembus beberapa 

inchi dengan ibu jari 

0,25 – 0,50 

Sedang Dapat ditembus beberapa inchi pada 

kekuatan sedang dengan ibu jari 

0,50 – 1,00 

Kaku Melekuk bila ditekan dengan ibu jari 1,00 – 2,00 

Sangat kaku Melekuk bila ditekan dengan ibu 

jari, tetapi dengan kekuatan besar 

2,00 – 4,00 

Keras Dengan kesulitan, melekuk bila 

ditekan dengan ibu jari 

>4,00 

  

Tabel 2.2  Hubuangan antara relative density dengan nilai N 

No Relatif density Nilai N 

1 Very soft / lunak sekali 2 

2 Soft / lunak 2 – 3 

3 Medium / kenyal 4 -8 

4 Stiff / sangat kenyal 15 – 30 

5 Hard / keras 30 
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Tabel 2.3  Hubungan antara harga N, kepekatan relative dan qu pada tanah kohesif 

oleh Terzaghi dan Peck 

No Harga N Kepekatan relatif Harga kkuat tekan bebas (qu) 

kg/cm
2
 

1 <2 Sangat halus 0,25 

2 2-4 Halus 0,25 – 0,51 

3 4-8 Sedang 0,51 – 1,02 

4 8-15 Keras 1,02 – 2,04 

5 15-30 Lebih keras 2,04 – 4,08 

6 >30 Sangat keras >4,08 

 

Tabel 2.4  Hubungan antara harga N dan daya dukung tanah yang di izinkan 

Tanah 

tidak 

kohesif 

Harga N <10 10-30 30-50 >50 

Kepadatan  

Relative 

Lepas Sedang Padat Sangat 

padat 

Daya dukung tanah yang 

diperkirakan (t/m
2
)  

Dibutuhkan 

pemadatan 

7-25 24-25 >45 

Tanah 

kohesif 

Harga N <2,2 - 4 4 – 8 8 – 15 15 – 30 >30 

Kepadatan relative Sangat 

halus 

Sedang Keras Sangat 

keras 

Daya dukung tanah yang 

diperkenankan (t/m
2
) 

< 2 – 4, 5 4 , 5 - 9 9 - 15 18 = 36 

>36 
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Tabel 2.5 : Hubungan antara harga N dan berat isi 

Tanah tidak 

kohesif 

Harga N <10 10 - 30 30 – 50 >50 

Berat isi ƴ  (kN/m
3
) 12 - 16 14 -18 16 - 20 18 – 23 

Tanah 

kohesif 

Harga N <4 4-6 

6-15 

16 -25 >25 

Berat isi ƴ  (kN/m
3
) 14 -18 16 - 18 16 – 18 >20 

 

 

2.5. Pondasi 

Semua konstruksi yang direncanakan akan didukung oleh tanah, termasuk 

gedung – gedung, jembatan, urugan tanah (earth fills),serta bendungan tanah, 

tanah dan batuan, dan bendungan beton, akan terdiri dari dua bagian. Bagian 

– bagian ini adalah bangunan atas (superstructure), atau bagian atas, dan 

elemen bangunan bawah (substructure) yang mengantarai bangunan atas dan 

tanah pendukung.  

Secara garis besar, Struktur bangunan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, Struktur 

bangunan di dalam tanah dan struktur bangunan di atas , struktur bangunan di 

dalam tanah sering disebut struktur bawah, sedangkan bagian atas disebut 

struktur atas. Struktur bawah dari suatu bangunan disebut pondasi yang 

bertugas untuk memikul bagunan di atasnya, seluruh muatan dari bangunan, 

termasuk beban yang bekerja pada bangunan itu dan berat pondasi itu sendiri 

, yang harus dipindahkan atau diteruskan oleh pondasi ke tanah dasar dengan 

sebaik-baiknya. 

Karena pondasi harus memikul bangunan serta beban-beban yang bekerja 

pada bangunan, maka Dalam perencanaan pondasi harus diperhitungkan 



17 

 

dengan cermat-cermat, macam-macam beban yaitu : beban Gravitasi dan 

Beban Lateral 

 Beban Grafitasi : Beban yang arah pembebanannya dari atas ke bawah dan 

sebalikya (beban vertial), dan berasal dari dalam struktur bangunan, baik 

berupa beban mati ( berat sendiri bangunan ) maupun beban hidup ( orang 

dan peralatan di dalam bangunan ) 

 Beban Lateral : Beban yang arah penbebanannya dari kiri ke kanan dan 

sebaliknya ( beban horizontal ), dan berasal dari luar struktur bangunan, 

baik berupa beban yang di akibatkan oleh angin maupun beban yang di 

akibatkan oleh gempa. 

Dari uraian di atas dapatlah dipahami, bahwa pondasi merupkan bagian yang 

paling penting dari struktur bangunan , karena jika terjadi  kegagalan / 

kerusakan bangunannya di atasnya, atau bahkan robohnya suktur bangunan 

secara keseluruhan. 

Beberapa hal praktis yang merupakan bagian dari teknik pondasi adalah : 

1. Integrasi visual dari bukti geologis di lapangan dengan suatu data 

pengujian lapangan dan pengujian laboratorium. 

2. Menetapkan penyelidikan lapangan dan program pengujian laboratorium 

yang memadai 

3. Merencanakan elemen – elemen bangunan bawah supaya dapat dibangun 

dan seekonomis mungkin 

4. Pengetahuan akan metode pelaksanaan praktis dan toleransi konstruksi 

yang kemungkinan besar akan di dapatkan . Penetapan toleransi yang 
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sangat ketat dapat mempunyai pengaruh yang sangat besar pada biaya 

pondasi. 

 

2.5.1 Persyaratan pondasi  

Struktur pondasi dari suatu banguan harus direncankan sedemikian rupa 

sehingga proses pemindahan beban bangunan ke tanah dasar dapat 

berlangsung dengan baik dan aman . Untuk keperluan tersebut , pada 

perencanaan pondasi harus mempertimbangkan beberapa persaratan 

berikut  

1. Kedalaman harus memadai untuk menghindarkan pergerakan tanah 

lateral dari bawah pondasi – khususnya untuk pondasi telapak dan 

pondasi rakit. 

2. Kedalaman harus berada di bawah daerah perubahan volume 

musiman yang disebabkan oleh penbekuan, pencairan, dan 

pertumbuhan tanaman. 

3. Sistem harus aman terhadap pengulingan, rotasi, pengelinciran, 

atau pergeseran tanah (kegagalan kekuatan geser) 

4. Sisitem harus aman terhadap korosi atau kerusakan yang di 

sebabkan oleh bahan berbahaya yang terdapat di dalam tanah. Hal 

ini merupkan masalah utama pada pendayagunaan kembali tanah 

dengan timbunan saniter dan kadang – kadang pada pondasi 

bangunan di laut. 

5. Sistem harus cukup mampu beradaptasi terhadap beberapa 

perubahan geometri konstruksi atau lapangan selama proses 
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pelaksanaan dan mudah di modifikasi seandainya perubahan perlu 

dilakukan . 

6. Metode pemasangan pondasi harus seekonomis mungkin  

7. Pergerakan tanah keseluruhan (umumnya penurunan) dan 

pergerakan diferensial harus dapat ditolerir oleh elemen pondasi 

dan elemen bangunan atas. 

8. Pondasi dan konstruksinya harus memenuhi syarat standar untuk 

perlindungan lingkungan. 

  

2.5.2 Jenis Pondasi  

Berdasarkan letak kedalaman tanah kuat yang digunakan  sebagai 

pendukung pondasi, maka pondasi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu : 

Pondasi dangkal ,dan Pondasi dalam. 

1. Pondasi dangkal. Kedalaman tanah kuat untuk pondasi dangkal adalah 

D≤B. yang termasuk golongan pondasi dangkal, yaitu : 

 Pondasi staal atau lajur  

 Pondasi staal di pergunakan di atas tanah kuat / baik yang letaknya 

tidak dalam. Pada umumnya dari permukaan tanah sedalam 50 cm, 

terdapat tanah yang disebut tanah humus, yaitu lapisan tanah yang 

mengandung campuran bekas cabang – cabang kayu kecil – kecil, 

sampah, dan sebagainya. Diatas tanah semacam ini tidak dapat 

diletakkan pondasi karena ada kemungkinan pondasi akan turun 

akibat menjadi padatnya tanah humus yang diakibatkan muatan 

diatas tanah tersebut. Penurunan pondasi yang tidak merata, tidak 
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menimbulkan kesulitan, karena apabila konstruksi bangunan 

gedung di atas pondasi dapat turun secara merata pula. Tetapi 

apabila penurunan pondasi tidak merata, maka kerusakan – 

kerusakan akibat penurunan ini tidak dapat dihindarkan. 

 Pondasi telapak 

 Pondasi ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk seperti 

telapak, dan letaknya tepat dibawah kolom (tiang). Kedalaman 

pondasi ini disesuaikan sampai mencapai tanah keras. Jenis pondasi 

ini biasanya bias digunakan untuk bangunan 2 tingkat atau 3 

tingkat. 

 Pondasi rakit ( Raft foundation ) 

 Pondasi Rakit ( raft foundation ) adalah pelat beton yang berbentuk 

rakit melebar keseluruh bagian dasar bangunan, yang digunakan 

untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu 

– batuan dibawahnya. Sebuah pondasi rakit bias digunakan untuk 

menopang tangki – tangki penyimpanan atau digunakan untuk 

menopang beberapa bagian peralatan industri. Pondasi rakit 

biasanya digunakan dibawah kelompok silo,cerobong, dan berbagai 

konstruksi bangunan. 

2. Pondasi dalam. Kedalaman tanah kuat untuk pondasi dalam minimal 

mencapai D > 4 sampai 5B dibawah permukaan tanah. Pondasi yang 

cocok pada kedalaman ini ialah pondasi tiang pancang. Pondasi tiang 

pancang dibuat dari bahan kayu, besi, profit, pipa baja maupun beton 
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bertulang, yang dapat dipancang sampai kedalaman kurang lebih 

60,00m dibawah permukaan tanah. 

 

2.5.3 Pondasi Tiang Bor 

Podasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan  

gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan 

(Kazuto Nakazawa). Pada tiang, umumnya gaya longitudinal (gaya tekan 

pemancangan maupun gaya tariknya), dan gaya ortogonal terhadap 

batang (gaya horizontal pada tiang tegak) dan momen lentur yang 

berkerja pada ujung tiang, seperti gaya luar yang bekerja pada keliling 

tiang selain dari pada kepala tiang, podasi tiang harus direncanakan 

sedemikian rupa sehinggga daya dukung tanah pondasi, tegangan pada 

tiang dan pergeseran kepala tiang akan lebih kecil dari batas – batas yang 

di izinkan. 

Pemilihan bentuk pondasi sangatlah tergantung kondisi tanah yang ada, 

yang secara umum adalah seperti berikut : 

 Bila tanah keras dangkal (D , 4m) digunakan pondasi telapak 

(Spread Footing) 

 Bila tanah keras cukup dalam (D = 4 – 6m) digunakan pondasi 

sumuran (Caisson) 

 Bila tanah keras cukup dalam (D . 6m) digunakan pondasi tiang 

Tiang Bor dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih 

dahulu, baru kemudian dimasukan tulangan yang telah dirangkai ke 

dalam lubang bor dan kemudian dicor beton. Untuk memperoleh tahanan 
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ujung yang tinggi, kadang – kadang tiang bor diperbesar pada ujungnya. 

Tiang bor semacam ini disebut belled pier atau belled caisson ( kaison 

yang ujungnya dibentuk seperti bel ). 

Nama-nama lain dari tiang bor, adalah : 

a. Sumuran bor (drilled shaft) 

b. Kaison (caisson) 

c. Kaison bor (drilled caisson) 

d. Pier 

e. Drilled pier 

 

Tipe Bored Pile Menurut bagaimana gaya di transfer ke tanah, dibedakan 

mejadi : 

1. End Bearing Bored Pile 

Gaya beban dipikul oleh base resistant saja. Dasar borred pile tipe 

ini mencapai tanah keras, sedangkan tanah disisi bored pile 

menghasilkana gaya fiksi kecil. Dengkan kata lain hampir semua 

beban diterima oleh dasar bored pile berdasarkan luas permukaan 

dasar bored pile. 

2. Side wall shear bored pile 

Gaya beban dipikul oleh gesekan yang terjadi antara sisi bored pile 

dengan tanah. Dasar bored pile tidak perlu mencapai tanah keras 

semua gaya beban sudah ditahan oleh gaya gesek sisi bored pile. 

End bearing dalam hal ini bernilai kecil. 
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3. End bearing and side wall shear borred pile 

 Merupakan kombinasi dari dua hal di atas. 

Keuntungan dalam pemakaian tiang bor dibandingkan dengan tiang 

pancang adalah : 

a. Pemasangan tidak menimbulkan ganguan suara dan getaran  yang 

membahayakan bangunan sekitarnya. 

b. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup 

tiang (pile cap). Kolom dapat secara langsung di letakan di puncak 

tiang bor. 

c. Kedalaman tiang dapat di variasikan 

d. Tanah dapat diperiksa dan di cocokan dengan data laboratorium 

e. Tiang bor dapat dipasang menembus batuan, sedang tiang pancang 

akan kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batu 

f. Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah 

tiang dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas 

dukungnya 

g. Tidak ada resiko kenaikan muka tanah 

h. Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu 

pengangkutan dan pemancangan 

Kerugiannya : 

a. Pengecoran tiang bor dipengaruhi kondisi cuaca 

b. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu 

beton tidak dapat dikontrol dengan baik 
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c. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjaminkeseragamannya di 

sepanjang badan tiang bor mengurangi kapasitas dukung tiang bor, 

terutama bila tiang bor ckup dalam. 

d. Pengeboran dapat mengakibatkan ganguan kepadatan, bila tanah 

berupa pasir atau tanah yang berkerikil 

e. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan 

ganguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang. 

 

2.6. Metode Pelaksanaan Tiang Bor 

Prinsip-prinsip pelaksanaan tiang bor pada tanah yang tidak mudah longsor 

adalah sebagai berikut: 

a. Tanah digali dengan mesin bor sampai kedalaman yang dikehendaki 

b. Dasar lubang bor dibersihkan 

c. Tulangan yang telah dirakit dimasukan ke dalam lubang bor 

d. Lubang bor diisi / di cor beton 

Tahapan pekerjaan di lapangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Metode Pelaksanaan Bore Pile 

MULAI 

PEKERJAAN PERSIAPAN 

 Pembangunan direksi kreet 

 Land clearing 

 Mobilisasi Peralatan 

 Set  up Mesin Bor 

PEKERJAAN PONDASI 

 Pembuatan Bore Pile 

 Pekerjaan Pembesian 

 Penecoran tiang  

 Pengecekan mutu beton 
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Terdapat tiga metode pelaksanaan pembuatan tiang bor : 

di gunakan lagi untuk pengeboran di lokasi selanjutnya.  

a. Metode kering 

Metode kering cocok digunakan pada tanah di atas muka air tanah di atas 

muka air tanah yang ketika dibor dinding lubangnya tidak longsor, seperti 

lempeng kaku homogen. Tanah pasir yang mempunyai sedikit kohesi juga 

lubangnya tidak mudah longsor jika dibor. Metode kering juga dapat 

dilakukan pada tanah-tanah di bawah muka air tanah, jika tanahnya 

mempunyai permeabilitas rendah, sehingga ketika dilakukan pengecoran, 

air tidak masuk ke dalam lubang bor saat lubang masih terbuka. Pada 

metode kering, lubang dibuat dengan mengunakan mesin bor yang kotor 

oleh rontokan tanah dibersihkan. Tulangan yang telah dirangkai 

dimasukkan ke dalam lubang bor dan kemudian di cor.  

 

b. Metode basah 

Metode basah umumnya dilakukan bila pengecoran melewati muka air 

tanah, sehingga lubang bor selalu longsor bila dindingnya tidak di tahan. 

Agar lubang tidak longsor , di dalam lubang bor diisi dengan larutan tanah 

lempung / bentonite atau larutan polimer. Jadi, pengeboran dilakukan di 

dalam larutan. Jika kedalam yang diinginkan telah tercapai, lubang bor 

dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam 

lubang bor yang masih berisi cairan betonite. Adukan beton dimasukan ke 

dalam lubang bor dengan pipa tremie. Larutan bentonite akan terdesak dan 
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terangkut ke atas oleh adukan beton. Larutan yang ke luar dari lubang bor 

ditampung dan dapat 

c. Metode casing 

Metode ini digunakan bila lubang bor sangat mudah longsor, misalnya 

tanah di lokasia adalah pasir bersih di bawah muka air tanah. Untuk 

menahan agar lubang tidak longsor digunakan pipa selubung baja (casing). 

Pemasangan pipa selubung ke dalam lubang bor dilakukan dengan cara 

memancang mengetarkan atau menekan pipa baja sampai kedalaman yang 

ditentukan. Sebelum sampai menembus muka air tanah, pipa selubung di 

masukan. Tanah di dalam pipa selubung dikeluarkan saat penggalian atau 

setelah pipa selubung sampai kedalaman yang diinginkan. Larutan 

bentonite kadang – kadang digunakan untuk menahan longsornya dinding 

lubang, bila penggalian sampai di bawah muka air tanah. Setelah pipa 

selubung sampai pada ke dalaman yang diinginkan, lubang bor lalu 

dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukan ke dalam pipa 

selubung. Adukan beton di masukan ke dalam lubang (bila pembuatan 

lubang digunakan larutan maka untuk pengecoran digunakan pipa tremie), 

dan pipa selubung ditarik ke atas, namun kadang-kadang pipa selubung 

ditinggalkan di tempat. 

 

2.7. Pengaruh pemasangan Ting Bor  

2.7.1 Tiang bor dalam tanah Granuler 

Pada waktu pengeboran biasanya dibutuhkan tabung luar (casing) 

sebagai pelindung terhadap longsornya dinding galian dan larutan 
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tertentu kadang-kadang juga digunakan dengan maksud yang sama 

untuk melindungi dinding lubang tersebut. Ganguan kepadatan tanah 

terjadi saat tabung pelindung di tarik ke atas saat pengecoran karena itu 

dalam hitungannkapasitas dukung tiang bor di dalam tanah pasir, 

Tomlinson (1977) menyarankan untuk mengunakan sudut gesek dalam 

ultimit dari contoh tergangu, kecuali jika tiang diletakan pada kerikil 

padat di mana dinding lubang yang bergelombang tidak terjadi. Jika 

pemadatan yang baik dapat dilakukan pada saat pengecoran beton yang 

berada di dasar tiang ,maka ganguan ke padatan tanah dapat di eliminasi 

sehingga sudut gesek dalam pada kondisi padat dapat digunakan akan 

tetapi pemadatan tersebut mungkin sulit dikerakan karena terhalang 

oleh tiang beton 

 

2.7.2. Tiang bor dalam tanah kohesif 

Penelitian pada pengaruh pekerjaan pemasangan tiang bor pada adhesi 

antara sisi tiang dan tanah di sekitarnya menunjukan bahwa nilai adhesi 

lebih kecil dari pada nilai kohesi tak terdrainase (undrained cohesion) 

tanah sebelum pemasangan tiang. Hal ini adalah akibat dari pelunakan 

lempung disekitar dinding lubang bor. Pelunakan tersebut adalah 

pengaruh dari bertambahnya kadar air lempung oleh pengaruh-

pengaruh : air pada pengecoran beton, pengaliran air tanah ke zona 

yang bertekanan lebih rendah di sekitar lubang bor dan air yang dipakai 

untuk pelaksanaan pembuatan lubang bor. Pelunakan pada lempung 
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dapat dikurangi, jika pengeboran dan pengecoran dilaksanakan dalam 

waktu 1 atau 2 jam. 

Pelaksanaan pengeboran juga mempengaruhi kondisi dasar yang dibuat. 

Pengeboran mengakibatkan pelunakan dan gangguan tanah lempung di 

dasar lubang, yang berakibat menambah besarnya penurunan. Pengaruh 

gangguan ini sangat besar,terutama bila diameter ujung tiang 

diperbesar. Pada ujung tiang yang diperbesar ini kapasitas dukkungnya 

sebagian besar bergantung pada tahanan ujung tiang.Karena itu penting 

untuk membersihkan dasar lubang . Gangguan yang lain dapat pula 

terjadi akibat pemanasan tiang yang tidak baik, seperti : pengeboran 

yang melengkung, pemisahan campuran beton saat pengecoran dan 

pelengkungan tulangan beton saat pemasangan 

2.8. Faktor keamanan 

Dalam memperoleh kapasitas ujung tiang bor diperlukan sebuah angka 

sebagai pembagi kapasitas ultimate yang dinamakan dengan factor keamanan 

(safety factor) tertentu yang dirancang oleh perencana sesuai dengan kondisi 

dan lokasi pekerjaan, dengan tujuan antara lain : 

a. Untuk meyakinkan bahwa tiang bor masih cukup aman dalam mendukung 

beban yang bekerja. 

b. Untuk menyakinkan bahwa penurunan total yang terjadi pada tiang bor 

masih dalm batas-batas toleransi. 

c. Untuk meyakinkan bahwa penurunan yang tidak seragam antara masing – 

masing tiang bor masih dalam batas- batas toleransi. 
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Mengingat alasan yang terdapat pada butir (b), daro hasil – hasil pengujian 

beban tiang, baik tiang pancang maupun tiang bor yan berdiameter kecil 

sampai berdiameter sedang (600 mm), penurunan akibat beban yang bekerja 

yang terjadi lebih kecil dari 10 mm untuk factor aman yang tidak kurang dari 

2,5. (Tomlinson,1977). 

Reese dan O’Neill (1989) menyarankan pemilihan factor aman (SF) untuk 

pondasi tiang bor (Tabel 2.10) yang memepertimbangkan factor – factor 

sebagai berikut : tipe dan kepentiangn dari struktur, variabilitas tanah ( tanah 

tidak uniform), ketelitian penyelidikan tanah di tempat. (Uji beban tiang), 

pengawasan /control kualitas lapangan, kemungkinan beban desain aktual 

yang terjadi selama beban layanan struktur. 

 

Tabel 2.6. Faktor aman yang disarankan (Reese dan O’Neill) 

Klasifikasi 

struktur 

Faktor Keamanan 

Kontrol Baik Kontrol Normal Kontrol Jelek Kontrol Sangat 

Jelek 

Monumental 2,3 3 3,5 4 

Permanen 2 2,5 2,8 3,4 

Sementara 1,4 2 2,4 2,8 

 

Besarnya beban yang bekerja (working load) atau kapasitas izin tiang bor 

dengan memperhatikankeamanan terhadap keruntuhan adalah nilai ultimate 

(Qu) dibagi dengan factor keamanan (Safety factor = F) yang sesuai. Vvariasi 

besarnya factor aman yang telah banyak digunakan untuk pondasi tiang bor 
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maupun tiang pancang, sangat tergantung pada jenis tiang dan anah yang 

ditentukan berdasarkan data laboratorium, antara lain : 

1. Untuk dasar tiang bor yang dibesarkan dengan diameter d<2m, maka  

  Q = Qu 

               2,5 

 

2. Untuk tiang bor tanpa pembesaran di bawah, maka : 

 Q = Qu 

         2 

3. Untuk tiang bor dengan diameter lebih dari 2m, kapasitas tiang bor perlu  

dievaluasi dengan pertimbangan terhadap penurunan tiang. 

 

2.9. Daya Dukung Aksial Pondasi Tiang Bor/Bore Pile 

Daya dukung pondasi tiang bor / Bore Pile dapat dihitung berdasarkan data 

hasil uji lapangan maupun berdasarkan data parameter tanah hasil pengujian 

di laboratorium dengan mengikuti rumus umum yang diperoleh dari 

penjumlahan tahanan ujung dan tahanan selimut tiang.  

 

2.9.1. Kapasitas Daya dukung bore pile dari hasil Uji SPT 

Standard Penetration Test (SPT) adalah sejenis percobaan dinamis 

dengan memasukkan suatu alat yang dinamakan split spoon kedalam 

tanah. Dengan percobaan ini akan diperoleh kepadatan relatif (relative 

density), sudut geser tanah (Ф) berdasarkan nilai jumlah pukulan 

(N).Perkiraan kapasitas daya dukung pondasi bore pile pada tanah pasir 

dan silt didasarkan pada data uji lapangan SPT. 
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2.9.2. Studi Parameter 

Studi parameter ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan melengkapi 

parameter-parameter tanah laboratorium yang digunakan sebagai input 

untuk program Plaxis dengan mengunakan korelasi – korelasi data 

lapangan seperti N – SPT dengan kohesi, N – SPT, tekanan efektif 

dengan sudut geser dalam, jenis tanah dengan daya rembesan, 

konsistensi tanah dengan angka poisson, N – SPT dengan modulus 

elastisitas dan sebaginya 

Adapun korelasi – korelasi parameter tanah lapangan dan laboratorium 

ini akan diuraikan satu demi satu  sebagai berikut : 

1. Hubungan antara N – SPT dengan kekuatan geser undrained (Cu) 

  a.  Menurut Stroud tahun 1974 adalah : 

   Cu = K N 

       Dimana :  Cu = kekuatan geser tanah undrained 

   K = Konstanta = 3,5 – 6,5 kN/m
2
 dan nilai      

rata- rata konstanta = 4,4 kN/m
2
 

    N = Nilai SPT yang diperolh dari lapangan 

  b. Menurut Hara et. Al. tahun 1971 adalah : 

   Cu   (kN/m
2
) = 29 N

0,79
 

      Dimana Cu = kekuatan geser tanahundrained 

              N  = Nilai SPT yang diperoleh dari lapangan 
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2.9.3. Metode Perhitungan Pada Tanah Kohesif 

2.9.3.1. Metode Reese & Wright, 1977 

1. Daya dukung ujung pondasi bore pile (end bearing), (Reese & Wright,  

     1977).  

Qp= Ap. qp 

dimana :  

Ap= Luas penampang bore pile , m2 

qp = Tahanan ujung per satuan luas, ton/m2.  

Qp= Daya dukung ujung tiang, ton.  

 

        Untuk tanah kohesif :  

qp= 9 cu 

 

2. Daya dukung selimut bore pile (skin friction), (Reese & Wright, 1977).  

 

Qs = f . Li . p  

dimana :  

f = Tahanan satuan skin friction, ton/m2 

Li = Panjang lapisan tanah, m.  

p = Keliling tiang, m.  

Qs = Daya dukung selimut tiang, ton. 

 

Pada tanah kohesif :  

f = α. cu. 
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dimana :  

 

α = Faktor adhesi. 

 -    Berdasarkan penelitian Reese & Wright (1977)  

       α = 0,55.  

 

        cu = Kohesi tanah, ton/m2 

 

.  

Terdapat perbedaan perhitungan daya dukung ujung tiang pondasi bore 

pile antara Reese & Wright dan Skempton. Dimana Reese & Wright 

menggunakan rumus 7 N sedangkan Skempton menggunakan rumus 12 N. 

Pada proses pengerjaan bore pile, keseimbangan tekanan tanah akan 

lenyap ketika lubang digali dan selanjutnya sejumlah tanah akan berpindah 

tempat. Sebagai hasilnya, keadaan dari tanah asli yang dipakai sebagai 

pedoman pada waktu merencanakan tiang akan sedikit berbeda setelah 

pekerjaaan pemasangan tiang selesai dilakukan. Oleh karena itu, daya 

dukung tiang yang diperkirakan juga akan berbeda dengan tanah 

sebenarnya. Karena itu Reese menggunakan rumus 7 N pada perhitungan 

daya dukung ujung tiang agar didapat hasil yang lebih sesuai di lapangan. 

Perbedaan perhitungan daya dukung ujung tiang dan selimutantara tiang 

bore pile dan tiang pancang. Dimana bore pile menggunakan nilai rumusan 

7 N sedangkan tiang pancang 400 N. Pada proses pengerjaan bore pile, 

keseimbangan tekanan tanah akan lenyap ketika terjadi penggalian dan 

sejumlah tanah akan berpindah tempat. Sehingga nilai daya dukung ujung 



34 

 

dan selimut akan memiliki nilai yang kecil. Sedangkan proses pekerjaan 

tiang pancang dimana tiang dipaksa masuk ketanah dengan menggunakan 

hammer, sehingga memiliki nilai daya ujung dan selimut yang besar 

karena kondisi tanah tidak terganggu dan adanya perlawanan tanah dan 

tiang.  

2.9.3.2. Metode Meyerhof,1976 

Kekuatan ujung tiang (end bearing) untuk tanah kohesif plastis : 

Qp = 9 . Cu . Ap 

Untuk tahanan geser selimut tiang adalah : 

 

Qs = a. Cu .p .Li 

 

Cu = N – SPT .2/3 . 10 

Dimana : 

a = Koefisien adhesi antara tanah dan tiang 

Cu = Kohesi undrained 

P = Keliling tiang 

Li = Panjang lapisan tanah 

 

2.9.3.3. Metode O’Neil dan Reese (1989) 

O’Neil dan Reese (1989) dari merekomendasikan tahanan ujung tiang 

bor pada penurunan 5 % dari diameter dasar tiang pada pasir, sebagai 

berikut : 

ƒb  = 0,60 σr N60 ≤ 4500 kPa 
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dengan : 

ƒb = tahanan ujung neto per satuan luas (kPa) 

N60 = nilai N – SPT rata – rata antara ujung bawah tiang bor 

sampai 2db di bawahnya. Tidak perlu dikoreksi terhadap 

overburden. 

db = diameter ujung bawah tiang bor (m) 

σr = tegangan referensi = 100 kPa 

N60      = N-SPT yang dikoreksi terhadap prosedur pengujian  

 

 Tahanan ujung ultimit : 

Qb = Ab ƒb 

Dengan Ab = luas dasar tiang bor. 

Jiaka tiang bor dasarnya berdiameter lebih dari 120 cm, maka 

besarnya ƒb dapat mengakibatkan lebih besardari 25 mm (1 in). 

Untuk memenuhi syarat penurunan ijin, O’Neill dan Reese (1989) 

menyarankan ƒb direduksi menjadi ƒbr, dengan: 

 

ƒbr = 4,17 dr    ƒb 

                     db 

 

dengan : 

dr  = lebar referensi = 300 mm 

db = lebar ujung bawah tiang bor  

 Tahanan gesek ultimit 

ƒs = βpo  
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β  = K tg  

Dengan : 

ƒs = tahanan gesek satuan (kM/m
2
) 

po = tekanan overburden di tengah – tengah lapisan tanah (kN/m
2
) 

δ = sudut gesek antara tanah dan tiang (derajat) 

 Tabel 2.7 Nilai K/Ko untuk tiang Bor (Kulhawy,1991) 

Metode pelaksananaan K/Ko 

Pelaksanaan kering dengan gangguan dinding lubang bor kecil, 

pengecoran cepat 

1 

Pelaksanaan dengan cairan – cara kerja baik 1 

Pelaksanaan dengan cairan – cara kerja buruk 0,67 

Dengan pipa selubung di bawah air 0,83 

                     

 Tabel 2.8 Nilai – nilai /δφ untuk tiang Bor (Kulhawy,1991) 

Metode Pelaksanaan /δφ 

Lubang terbuka atau dengan pipa selubung sementara  1 

Metode dengan cairan (slurry method) – minimum slurry cake 1 

Metode dengan cairan (slurry method) – slurry cake banyak 0,8 

Pipa selubung permanen 0,7 

 

N60 adalah N – SPt yang tidak dikoreksi terhadap overburden dan hanya 

ngaruh prosedur (alat) di lapangan. 
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2.9.4.Metode Perhitungan Pada Tanah Non Kohesif 

2.9.4.1.Reese & Wright (1977) 

1. Daya dukung ujung pondasi bore pile (end bearing), (Reese &  

Wright,  1977).  

  Qp= Ap. Qp 

 

dimana :  

Ap= Luas penampang bore pile , m2 

qp = Tahanan ujung per satuan luas, ton/m2.  

Qp= Daya dukung ujung tiang, ton.  

 

mengusulkan korelasi antara qpdan NSPTseperti terlihat pada  

Gambar 2.2 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Daya dukung ujung batas bore pile pada tanah pasir 
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dimana :  

untuk N < 60 maka qp= 7 N (t/m2) < 400 (t/m2)  

untuk N > 60 maka qp= 400 (t/m2)  

2. Daya dukung selimut bore pile (skin friction), (Reese & Wright,  

1977).  

Qs = f . Li . p  

dimana :  

f = Tahanan satuan skin friction, ton/m2 

Li = Panjang lapisan tanah, m.  

p = Keliling tiang, m.  

Qs = Daya dukung selimut tiang, ton. 

Pada tanah non kohesif :  

Untuk N < 53 maka f = 0,32 N (ton/m2)  

Untuk 53 < N < 100 maka f diperoleh dari korelasi langsung dengan  

NSPT 

(Reese & Wright).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tahanan geser selimut Bore pile pada tanah pasiran 

(Reese & Wright, 1977) 
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Nilai f juga dapat dihitung dengan formula :  

f = K0. σv’ . tan φ 

dimana :  

K0= 1 – sin φ. Σv’ = Tegangan vertikal efektif tanah, ton/m2 

 

2.9.4.2. Metode Meyerhof,1976 

  Untuk tanah pasir dan kerikil : 

   Qp = 40 . N SPT . L/D . Ap< 400 . N – SPT .Ap  

   Untuk tahanan geser selimut tiang adalah : 

   Qs = 2 N – SPT . p .L 

Dimana : 

a = Koefisien adhesi antara tanah dan tiang 

Cu = Kohesi undrained 

P = Keliling tiang 

      Li = Panjang lapisan tanah 

 

2.9.5. Pondasi Tiang Kelompok (Pile Group)  

Pada keadaan sebenarnya jarang sekali didapatkan pondasi tiang yang 

berdiri sendiri (Single Pile), akan tetapi kita sering mendapatkan 

pondasi tiang dalam bentuk kelompok (Pile Group). Untuk 

mempersatukan tiang-tiang tersebut dalam satu kelompok tiang 

biasanya di atas tiang tersebut diberi poer (footing). Dalam perhitungan 

poer dianggap/dibuat kaku sempurna, sehingga :  
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1.Bila beban-beban yang bekerja pada kelompok tiang tersebut 

menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang poer tetap 

merupakan bidang datar.  

2.Gaya yang bekerja pada tiang berbanding lurus dengan penurunan 

tiang-  tiang.  

 

2.9.5.1. Jarak antar tiang dalam kelompok Berdasarkan pada   

  perhitungan.  

Daya dukung tanah oleh Dirjen Bina Marga Departemen P.U.T.L.  

diisyaratkan :  

S ≥2,5 D 

S ≥3 D  

dimana :  

S = Jarak masing-masing.  

D = Diameter tiang.  

Biasanya jarak antara 2 tiang dalam kelompok diisyaratkan 

minimum 0,60 m dan maximum 2,00 m. Ketentuan ini berdasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :  

 

1. Bila S < 2,5 D Apabila jarak antara sumbu tiang < 2,5 D, maka 

pengaruh kelompok tiang akan cukup besar pada tiang geser, 

sehingga gaya dukung setiap tiang di dalam kelompok akan 

lebih kecil dari gaya dukung tiang secara individu. Ini berarti 
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bahwa efisiensi menurun, sehingga kemampuan tiang tidak 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.  

2. Bila S > 3 D Apabila S > 3 D maka tidak ekonomis, karena 

akan memperbesar ukuran/dimensi dari poer (footing). 

 

2.9.6. Kapasitas Kelompok dan Efisiensi Pondasi Tiang  

Pada kelompok tiang yang dasarnyabertumpu pada lapisan lempung 

lunak, faktor aman terhadap keruntuhan blok harus diperhitungkan, 

terutama untuk jarak tiang-tiang yang dekat. Pada tiang yang dipasang 

pada jarak yang besar, tanahdiantara tiang-tiang bergerak sama sekali 

ketika tiang bergerak kebawah oleh akibat beban yang bekerja . Tetapi, 

jika jarak tiang-tiang terlalu dekat, saat tiang turun oleh akibat beban, 

tanah diantara tiang-tiang juga ikut bergerak turun.Pada kondisi ini, 

kelompok tiang dapat dianggap sebagai satu tiang besar dengan lebar 

yang sama dengan lebar kelompok tiang. Saat tanah yang mendukung 

beban kelompok tiang ini mengalami keruntuhan, maka model 

keruntuhannya disebut keruntuhan blok . Jadi, pada keruntuhan  

blok, tanah yang terletak diantara tiang bergerak kebawah bersama-

sama dengan tiangnya. Mekanisme keruntuhan yang demikian dapat 

terjadi pada tipe-tipe tiang pancang maupun bore pile.  
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 (a)      (b)  

Gambar 2.4. Tipe keruntuhan dalam kelompok tiang : (a) Tiang 

tunggal, (b) Kelompok tiang( Hardiyatmo, 2002) 

 

Umumnya model keruntuhan blok terjadi bila rasio jarak tiang 

dibagi diameter (S/D) sekitar kurang dari 2 (dua). Whiteker (1957) 

memperlihatkan bahwa keruntuhan blok terjadi pada jarak 1,5d 

untuk kelompok tiang yang berjumlah 3x3, dan lebih kecil dari 

2,25d untuk tiang yang berjumlah 9x9. Kapasitas ultimit kelompok 

tiang dengan memperlihatkan faktor efisiensi tiang dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut :  

Qg = Eg . n . Qa  

dimana :  

Qg = Beban maksimum kelompok tiang yang  

mengakibatkan keruntuhan.  
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Eg = Efisiensi kelompok tiang.  

n = Jumlah tiang dalam kelompok.  

Qa = Beban maksimum tiang tunggal.  

 

Beberapa persamaan sfisiensi telah diusulkan untuk menghitung 

kapasitas kelompok tiang, namun semuanya hanya bersifat 

pendekatan. Persamaan – persamaan yang diusulkan didasarkan 

pada susunan tiang, dengan mengabaikan panjang tiang, variasi 

bentuk tiang yang meruncing, variasi sifat tanah dengan kedalaman 

dan pengaruh muka air tanah. Salah satu dari persamaan – 

persamaan efisiensi tiang tersebut, yang disarankan ole Converse-

Labarre Formula, sebagai berikut : 

 

Eg = 1 - ϴ  
(n’ – 1) m = (m – 1).n’

  

                         90.m.n’ 

 

 
Dimana : 

Eg = Efisiensi kelompok tiang 

m = jumlah baris tiang 

n’ = jumlah tiang dalam satu baris 

ϴ = Arc pusat ke pusat tiang 

s = Jarak pusat ke pusat tiang  

d = Diameter tiang 
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Gambar 2.5. Definisi jarak s dalam hitungan efisiensi tiang 

(Hardiyatmo, 2002) 

 

 

2.9.7. Pelat Penutup Tiang  (Pile Cap)  Dan Hitungan Beban Pada Tiang 

Pelat penutup tiang (Pile Cap) berfungsi untuk menyebarkan beban dari 

kolom ke tiang – tiang. Jumlah minimum tiang dalam satu pelat 

penutup tiang umumnya 3 tiang. Bila tiang hanya berjumlah 2 tiang 

dalam 1 kolom, maka pelat harus dihubungkan dengan balok sloof yang 

dihubungkan dengan kolom lain. Balok sloof dibuat yang melewati 

pusat berat tiang – tiang kea rah tegak lurus deretan tiang(Tegak lurus 

pelat penutup tiang). Demikian pula, bila pelat penutup 

menghubungkan ke kolom-kolom lain. Bila kolom dilayani hanya 1 

tiang yang besar, maka bisa tidak di gunakan pelat penutup tiang. 

Tebal pelat penutup tiang dipengaruhi oleh tegangan geser ijin beton. 

Tegangan geser halus dihitung pada potongan terkritis. Momen lentur 

pada pelat penutup tiang harus dihitung dengan menganggap momen 

tersebut bekerja pada pusat tiang ke permukaan kolom terdekat. 
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Bila kondisi memungkinkan, guna menaggulangi tegangan pada pelat 

penutup tiang yang terlalu besar, Tiang-tiang sebaiknya dipasang 

dengan bentuk geometri yang baik. 

Bila beban sentries, tiang – tiang di dalam kelompoknya akan 

mendukung beban aksialyang sama. Dalam hitungan, tanah di bawah 

pelat penutup tiang dianggap tidak mendukung beban sama sekali. 

Perancangan pelat penutup tiang dilakukan dengananggapan sebagai 

berikut (Teg,1962) : 

 

1. Pelat penutup tiang sangat kaku 

2. Ujung atas tiang menggantung pada pelat penutup tiang (pile cap).  

Karena itu, tidak ada momen lentur yang diakibatkan oleh pelat 

penutup tiang. 

3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastic. Karena itu, distribusu 

tegangan dan deformasi membentuk bidang rata. 

 

Jika tiang – tiang disususn dalam satu deret denganjarak yang sama (s), 

persamaan berikut dapat digunakan : 

∑x
2
  = 1/12s

2
n ( n -1 ) 

 

 Dengan n = jumlah tiang dalam satu deret. 

Pelat penutup tiang harus cukup besar sehingga jarak tiang terluar 

dengan pinggir pelat beton minimum kira-kira 10 sampai 15 cm. 

Biasanaya ujung atas tiang minimum tertancap 15 cm pada pelat 
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penutup tiang dan tulangan beton di letakan pada 7,5 cm di atas ujung 

atas tiang. 

 

2.10. Tiang Mendukung Beban Lateral 

Fondasi tiang sering harus dirancang dengan memperhitungkan beban-beban 

horizontal atau lateral seperti : beban angin, tekanan tanah lateral, beban 

gelombang air, benturan kapal dan lain-lain. Besarnya beban lateral yang 

harus didukung beban pondasi tiang bergantung pada rangka bangunan yang 

mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bawah. Gaya lateral yang 

terjadi pada tiang bergantung pada kekakuan atau tipe tiang, macam tanah, 

penanaman ujung tiang ke dalam pelat penutup kepda tiang, sifat gaya-gaya 

dan besar deflekasi. Jika gaya lateral yang harus didukung tiang sangggat 

besar, maka dapat digunakan tiang miring. 

 

2.10.1. Tiang ujung jepit dan tiang ujung bebas 

Dalam analisisi gaya lateral, tiang-tiang perlu dibedakan menurut 

model ikatannya dengan pelat penutup tiang. Karena, model ikatan 

tersebut sangat mempengaruhi kelakuan tiang dalam mendukung 

beban lateral. Sehubungan dengan hal tersebut tiang- tiang 

dibedakan menurut 2 tipe, yaitu: 

1. Tiang ujung jepit (fixed end pile) 

2. Tiang ujung bebas (free and pile) 

Mc Nulty (1956) mendefinisikan tiang ujung jepit (fixed end pile) 

sebagai tiang yang ujung atasnya terjepit (tertanam)  dalam pelat 
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penutup kepala tiang paling sedikit sedalam 60 cm (24m in). Dengan 

demikian, untuk tiang – tiang bagian atasnya tidak terjepit ke dalam 

pelat penutup kepala tiang tetapi kurang dari 60 cm, termasuk tiang 

ujung bebas (free end pile). 

2.10.2. Gaya Lateral Ijin 

Perancangan pondasi tiang yang menahan gaya lateral, harus 

memeperhatikan dua kriteria, yaitu: 

1. Faktor aman terhadap keruntuhan ultimit harus memenuhi. 

2. Defleksi yang terjadi akibat beban yang bekerja harus masih 

dalam batas- batas toleransi 

Tabel 2.9. beban lateral ijin pada tiang vertikal, untuk defleksi 

meksimum 6 mm dan faktor aman F = 3 (McNulty 1956) 

Tipe tiang Kepala tiang Tipe tanah Beban lateral ijin 

(Ib) (kg) 

Kayu (diameter 

30 cm) 

Ujung bebas Ujung 

jepit 

Pasir 

Lempung sedang 

Pasir 

Lempung sedang 

1500 

1500 

4500 

4000 

 

681 

681 

2043 

1816 

Beton 

(diameter 40 

cm) 

Ujung bebas atau 

ujung jepit 

Pasir sedang 

Pasir halus 

Lempung sedang 

7000 

5500 

5000 

3178 

2497 

2270 
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Tabel 2.10. Gaya horizontal ijin bekerja pada kepala tiang beton dan kayu di 

dalam tanah lempung, pada kondisi jangka pendek (Pelekomite,1973) 

Luas 

tampang 

tiang (m
2
) 

Momen lentur 

maksimum 

(t.m) 

Gaya lateral ijin (ton) 

Cu = 1 t/m
2 

Cu = 2,5 t/m
2 

Cu = 5 t/m
2 

0,04 

0,06 

0,09 

0,45 

0,85 

1,50 

0,7 

1,0 

1,5 

1,5 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

4,0 

 

 

   Tabel 2.11. Gaya lateral ijin bekerja pada kepala tiang beton dan kayu di dalam    

                     tanah lempung pada kondisi jangka panjang (Pelekomite,1973) 

Luas 

tampang 

tiang (m
2
) 

Momen lentur 

maksimum (t.m) 

Gaya lateral ijin (ton) 

Lempung 

tg ø = 

0,5 

Lanau 

Tg ø 

= 0,7 

Pasir 

tg ø 

= 

0,9 

0,04 

0,06 

0,09 

0,45 

0,85 

1,50 

0,5 

0,8 

1,3 

0,6 

1,0 

1,6 

0,7 

1,2 

1,9 
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2.10.3. Deflekasi Tiang Vertikal 

Dalam perancangan pondasi tiang, tiang-tiang tidak dibolehkan 

mengalami deflekasi lateral terlalu besar. Hal ini karena jika 

kemiringan tiang terlalu besar, maka akan membahayakan stabilitas 

jangka panjang bangunan yang didukungnya. Ketika perpindahan 

lateral tiang kecil, maka kekuatan tanah masih belum termobilisasi 

sepenuhnya, sehingga persamaan – persamaan perpindahan tiang kea 

rah lateral umumnya didasarkan pada teori elastis. 

Bangunan gedung, jembatan dan struktur – struktur semacamnya, 

umumnya gerakan lateral yang ditoleransi hanya berkisar anatar 6 

mm samapai 18 mm. Karena iru , analisis beban – deformasi harus 

dilakukan guna menentukan besarnya beban lateral meksimum yang 

masih diperbolehkan. Analisis ini juga mengevaluasi momen 

maksimum pada deflekasi yang ditentukan. 

 

Tabel 2.12. Hubungan modulus subgrade (k1) dengan geser tak terdrainase  

      (undrained) untuk lempung kaku terkonsolidasi berlebihan  

      (overconsolidated) (Terzaghi, 1955) 

Konsistensi Kaku Sangat kaku Keras 

Kohesi undrained (cu) 

(kN/m
3
) 

100 - 200 200 – 400 >400 

k1 (MN/m
3
) 18 - 36 36 - 72 >72 

k1 direkomendasikan 

(MN/m
3
) 

27 54 >108 

 

 



50 

 

Modulus reaksi subgrade horizontal : 

kh = nh . (z/d)  

Tabel 2.13. Nilai-niali nh untuk tanah granuler (c=0) 

Kerapatan relative (Dr) Tak padat Sedang Padat 

Interval nilai A 100 - 300 300 - 1000 1000- 2000 

Nilai A dipakai 200 600 1500 

nh pasir kering atu lembab 

(Terzaghi) (kN/m
3
) 

2425 7275 19400 

nh pasir terendam air (kN/m
3
) 

Terzaghi Reese et al. 

1386 

5300 

4850 

16300 

11779 

34000 

 

Tabel 2.14. Nilai – nilai nh untuk tanah kohesif (Poulos dan Davis, 1980) 

 

Tanah nh (kN/m
3
) Referensi 

Lempuang terkonsolidasi 

normal lunak 

166 – 3518 

277- 554 

Reese dan Matlock (1956) 

Davisson – Praksh (1963) 

Lempung terkonsolidasi normal 

organic 

111 – 277 

111- 831 

Peck dan Davissonn 

(1962) 

Davisson (1970) 

Gambut 55 

27,8 - 111 

Davisson, 1970 

Wilson dan Hilts (1967) 

Loess 8033-11080 Bowles (1968) 
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Tabel 2.15. Kriteria tiang kaku dan tidak kaku untuk tiang ujung bebas  

      (Tomlinson, 1977) 

Tipe tiang Modulus tanah (K) bertambah 

dengan kedalaman 

Modulus tanah (K) 

konstan 

Kaku (ujung bebas) 

Tidak kaku (ujung 

bebas) 

L≤ 2T 

L≤ 4T 

L ≤ 2R 

L ≥ 3,5 R 

 

2.10.3.1. Metode Broms 

Metode Broms (1964a) dapat digunakan untuk menghitung deflekasi 

lateral tiang yang berada pada lapisan tanah homogeny dan murni berupa 

tanah kohesif (lempung jenuh,φ = 0) atau granuler (pasir,c = 0). 

 

  a. Tiang dalam tanah kohesif 

 

β   =  

Deflekasi ujung tiang di permukaan tanah (yo) dinyatakan oleh persamaan 

–persamaan yang bergantung pada tipe jepitan tiang, sebagai berikut : 

1. Tiang ujung bebas berkelakuan seperti tiang pendek, bila βL < 1,5 

dengan besarnya deflekasi tiang di permukaan tanah : 
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2. Tiang ujung jepit dianggap berkelakuan seperti tiang pendek, bila βL < 

0,5 dengan  

yo =   H   

           khdL 

 

   dengan kh koefisien reaksi subgrade horizontal 

 

 

 

3.  Tiang ujung –bebas dianggap sepertitiang panjang (tidak kaku), bila  

βL >2,5 defleksi tiang permukaan tanah : 

  

 

 

4. Tiang ujung jepit dianggap sebagai tiang panjang ( tidak kaku ) bila βL  

>1,5 dengan  

  o =   Hβ 

         khd 

 

 

2.10.4. Tiang Panjang  

Kondisi tiang yang panjang atau tiang tidak kaku dapat terjadi bila 

gaya lateral ultimit tiang lebih ditentukan oleh besarnya momen 

maksimum yang dapat ditahan tiang, dimana pada saat gaya lateral 

telah bekerja penuh tekanan tanah unlimit belum terlampaui. Karena 

momen maksimum yang bekerja pada tiang tidak boleh melampaui 
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tahanan momen tiangnya sendiri, tahanan lateral ultimit tiang harus 

merupakan nilai terkecil dari dua hal yaitu : 

1. Beban horizontal yang menyebabkan tanah pendukung di sepanjang 

tiang mencapai keruntuhan. Tiang dianggap cukup kaku sehingga 

kekuatan tiang dalam mendukung gaya horizontal bergantung pada 

kekuatan tanah. 

2. Beban horizontal yang dirasakan pada kekuatan tiang.  

 

 

2.11. BERAT JENIS DAN MODULUS ELASTISITAS BETON 

 Berat Jenis Beton 

Beton bersifat getas, sehingga mempunyai kuat tekan tinggi namun kuat 

tariknya rendah. Kuat tekan beton biasanya berhubungan dengan sifat sifat 

lainnya, Maksudnyabila kuat tekannya tinggi, umumnyasifat sifat yang 

lainnya juga baik. Berdasarkan kuat tekannya beton dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis 

 

Jenis Beton Berat Jenis Pemakaian 

Beton sangat ringan         <1,00 Non struktur 

Beton Ringan   1,00  -  2,00 Struktur ringan 

Beton Normal ( Biasa )   2,30  -  2,40 Struktur 

Beton Berat         >3,00 Perisai Sinar x 

Tabel 2.16. Beberapa jenis beton menurut kuat tekannya 

 

Modulus Elastisitas Beton 

Modulus elastisitas beton didefinisikan sebagai kemiringan garis singgung 

dari kondisi tegangan nol ke kondisi tegangan 25 – 50% dari f’c pada 

kurva  tegangan – tegangan beton. Modulus modulus elastisitas agregat 
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dan pastanya. Dalam perhitungan struktur boleh diambil modulus 

elastisitas beton sebagai berikut : 

 

 Ec = ( Wc ) 1,5 x 0,043 √fc 

       Untuk Wc = 1,5 – 2,5 

 Ec = 4700√fc ( untuk beton normal ) 

 

Jenis Beton Berat Jenis Pemakaian 

Beton sangat ringan         <1,00 Non struktur 

Beton Ringan   1,00  -  2,00 Struktur ringan 

Beton Normal ( Biasa )   2,30  -  2,40 Struktur 

Beton Berat         >3,00 Perisai Sinar x 

Tabel 2.17. Beberapa Jenis Beton Menurut Jenisnya 

 


