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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum 

 

Pada bagian ini yang akan dibahas adalah gambaran perencanaan suatu 

pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan untuk  dasar-dasar  perencanaan. 

Pada perencanaan tersebut digunakan beberapa metode dan perhitungan 

bersumber dari beberapa referensi yang terkait dengan jenis proyek ini dan 

didasarkan pada kondisi riil di lapangan. 

Dasar-dasar perencanaan dibutuhkan juga untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perencanaan tersebut, masalah-masalah  yang akan 

dihadapi dan cara penyelesaiannya.  Untuk mendapatkan  hasil yang terbaik 

dalam pelaksanaan  suatu pekerjaan  dituntut  adanya  perencanaan  yang 

matang  dengan dasar-dasar perencanaan yang baik. 

 

2.2 Pelabuhan Perikanan 

2.2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan 

a) Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Departemen 

Pertanian RI (1981) Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan 

yang secara khusus menampung kegiatan  masyarakat  
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perikanan  baik  dilihat  dari  aspek  produksi,  pengolahan 

maupun aspek pemasarannya. 

b) Menurut Departemem Pertanian dan Departemen 

Perhubungan (1996) Pelabuhan   Perikanan   adalah   sebagai   

tempat   pelayanan   umum   bagi masyarakat  nelayan  dan 

usaha  perikanan,  sebagai  pusat  pembinaan  dan 

peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi 

dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk 

digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, 

bertambat, mendaratkan  hasil, penanganan,  pengolahan,  

distribusi dan pemasaran hasil perikanan. 

c) Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan kusus yang 

merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik 

dilihat dari aspek peroduksi maupun aspek pemasarannya 

(Ayodhyoa, 1975) 

 

2.2.2 Klasifikasi Pelabuhan 

Menurut Bambang Murdiyanto (2004), klasifikasi besar-kecil 

usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi tiga tipe 

pelabuhan, yaitu : 

a) Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan 

Samudera) 

Pelabuhan  perikanan  tipe  ini  adalah  pelabuhan  

perikanan  yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal 
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perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim 

digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai 

ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) dan 

perairan internasional, mempunyai  perlengkapan  untuk  

menangani  (handling)  dan  mengolah  sumber daya ikan 

sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang 

didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum 

sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun  baik  untuk  

pemasaran  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  (ekspor). 

Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk bisa 

menampung kapal berukuran lebih besar daripada  60 GT 

(Gross Tonage) sebanyak  sampai dengan 100 unit kapal 

sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan 

seluas 30 Ha. 

b) Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan 

Nusantara) 

Pelabuhan  perikanan  tipe  ini  adalah  pelabuhan  perikanan  

yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan 

yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan 

ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan  ZEEI,  

mempunyai  perlengkapan  untuk  menangani  dan/atau  

mengolah ikan  sesuai  dengan  kapasitasnya  yaitu  jumlah  

ikan  yang  didaratkan.  Adapun jumlah ikan yang didaratkan 

minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun untuk 
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pemasaan di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini 

dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai 

dengan 60 GT (Gross Tonage) sebanyak sampai  dengan  50  

unit  kapal  sekaligus.  Mempunyai  cadangan  lahan  untuk 

pengembangan seluas 10 Ha. 

c) Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai) 

Pelabuhan  perikanan  tipe  ini  adalah  pelabuhan  perikanan 

yang dapat menampung kapal-kapal nelayan yang berukuran 

15 GT (Gross Tonage) sebanyak 25 unit sekaligus, dengan 

produksi ikan sebanyak 20 ton/hari dan mempunyai 

perlengkapan untuk mengolah hasil tangkapan. Untuk 

pembangunan PPP di rencanakan cadangan lahan 

pengembangan seluas 5 Ha. 

d) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  dimaksudkan  sebagai  

prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi 

ikan sampai dengan 5 ton/hari, dapat menampung kapal 

perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit 

sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat 

untuk pengembangan seluas 1 Ha. 

 

2.2.3 Fungsi Pelabuhan perikanan 

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum 

(General Function). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat 
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pula pada pelabuhan lain (pelabuhan umum atau pelabuhan niaga). 

Yang dimaksud fungsi kusus adalah fungsi yang berkaitan dengan 

masalah perikanan yang memerlukan pelayanan kusus pula yang 

belum terlayani oeh adanya berbagai fasilitas fungsi umum 

(Bambang Murdiyanto, 2004). 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1995), bahwa fungsi 

pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut : 

a) Pusat pengembangan masyarakat nelayan; 

Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan 

perikanan diarahkan dapat mengkomodir kegiatan nelayan 

baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang. 

b) Tempat berlabuh kapal perikanan; 

Pelabuhan perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh 

(landing) dan tambat/merapat (mouring) kapal-kapal 

perikanan, berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut 

dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk 

mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), 

istirahat (berthing), parbaikan apung (floating repair) dan 

naik dock (docking). Sehingga sarana dan fasilitas  pokok 

pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat 

dan dock/spilway menjadi kebutuhan utama untuk 

mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut. 
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c) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan; 

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading 

activities) pelabuhan perikanan selain memiliki fasilitas 

dermaga bongkar dan lantai dermaga (apron) yang baik dan 

bersih didukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah 

pengikat ikan. 

d) Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan; 

Pelabuhan perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir 

kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional 

maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan 

administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, 

pemasaran/pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap. 

e) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan; 

Prinsip penaganan dan pengolahan produk hasil perikanan 

adalah bersih, cepat dan dingin (clean, quick and cold). 

Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap pelabuhan perikanan 

harus memiliki fasilitas-fasilitas seperti fasilitas 

penyimpanan (cold storage) dan sarana/fasilitas sanitasi dan 

hygien, yang berada di di kawasan industri dan lingkungan 

kerja pelabuhan perikanan. 

f) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan; 

Dalam menjalankan fungsi, pangkalan pendaratan ikan 

dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan 

(Fish Market) untuk menampung dan mendistribusikan hasil 
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penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan 

darat. 

g) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan; 

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat 

penangkapan sampai kedatanagn konsumen. Pelabuhan 

perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap 

selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan 

seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil 

perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar 

nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan 

terkontrol  mutu produk yang dihasilkan. 

h) Pusat penyuluhan dan pengumpulan data; 

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan 

bimbingan melalui penyulahan baik secara teknis 

penagkapan maupun manajemen usaha yang efektif dan 

efesien, sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksaan 

dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan selain data primer melalui penelitian data 

sekunder diperlukan untuk itu, maka untuk kebutuhan 

tersebut dalam kawasan pelabuhan perikanan merupakan 

tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan 

penyuluhan dan pengumpulan data.  
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2.2.4 Fasilitas Pelabuhan 

Dalam perencanaan pelabuhan perikanan harus diperhatikan 

pengadaan beberapa fasilitas sebagai berikut : 

a) Fasilitas dasar 

Fasilitas dasar merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan 

berfungsi untuk melindungi pelabuhan perikanan dari 

gangguan alam, tempat bongkar ikan hasil tangkapan, dan 

memuat perbekalan serta tempat labuh kapal-kapal penangkap 

ikan. Fasilitas dasar ini meliputi : 

 Pemecah gelombang dan kolam pelabuhan perikanan 

 Dermaga bongkar, dermaga muat, dan dermaga tambat 

 Areal daratan pelabuhan perikanan 

 Jaringan jalan 

 Jaringan drainase 

b) Fasilitas fungsional 

Fasilitas ini berfungsi untuk memberikan pelayanan yang 

diperlukan untuk kegiatan operasional pelabuhan perikanan, 

yang meliputi fasilitas-fasilitas sebagai berikut ini : 

 Fasilitas produksi 

 Tempat pelelangan ikan 

 Toilet umum 

 Fasilitas perbekalan 

 Pabrik es 

 Tangki BBM 
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 Instalasi air bersih 

 Kios KUD/Toserba 

 Fasilitas pemeliharaan/perbaikan 

 Gudang/garasi alat berat 

 Bengkel 

 Pelataran perbaikan dan penjemuran 

tangkap (jaring) 

 Fasilitas pengolahan 

 Cold storage 

 Balai pengolahan ikan 

 Kantor administrasi pelabuhan perikanan 

 Instalasi listrik 

 Sarana komunikasi 

 Fasilitas pendukung yang meliputi 

 Rumah jaga 

 Gudang perlengkapan 

 Gudang genset 

 Pagar keliling 

c) Fasilitas penunjang 

Merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas ini terdiri 

dari : 

 Perumahan untuk kepala pelabuhan perikanan, 

syahbandar, staf, dan mess operator 
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 Penginapan nelayan 

 Tempat ibadah 

 Kantin 

 Pertokoan 

 Pasar 

 Sarana kebersihan 

 Laboratorium bina mutu 

 Pusat pelatihan nelayan 

d) Lahan pengembangan industri perikanan 

Berupa lahan yang disediakan untuk investor yang akan 

membangun industri perikanan seperti cold storage, pabrik es, 

pengalengan, pembekuan, pengasapan, dan sebagainya. 

e) Lahan pengembangan 

Berupa lahan yang disediakan untuk para nelayan, pengusaha 

kecil yang akan mendirikan industri kecil/tradisional seperti 

pemindangan, penggaraman, pengasapan, dan sebagainya. 

 

2.3 Dasar-Dasar Perencanaan Pelabuhan Perikanan 

Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan ada beberapa faktor yang 

perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kondisi lapangan yang ada, 

antara lain : 

2.3.1 Topografi dan situasi 

Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan 

untuk membangunsuatu pelabuhan dan kemungkinan untuk 
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pengembangan di masa datang. Daerah daratan harus cukup luas 

untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti dermaga, jalan, 

gudang dan juga daerah industri. Apabila daerah daratan sempit 

maka pantai harus cukup luas dan dangkal untuk memungkinkan 

perluasan daratan dengan melakuka penimbunan pantai tersebut. 

Daerah yang akan digunakan untuk perairan pelabuhan harus 

mempunyai kedalaman yang cukup sehingga kapal-kapal dapat 

masuk ke pelabuhan. 

2.3.2 Angin  

Angin adalah sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan 

permukaan bumi. Gerkan udara ini disebabkan oleh perubahan 

temperatur atmosfer. 

Dalam perencanaan pelabuhan angin sangat berpengaruh karena : 

a) Memberikan Pergerakan tambahan kapal saat hendak 

merapat ke dermaga.  

b) Memberikan gaya horizontal terhadap bangunan pelabuhan 

c) Mengakibatkan terjadinya gelombang laut yang 

menimbulkan gaya pada bagunan pelabuhan. 

d) Mempengaruhi kecepatan arus, di mana kecepatan arus yang 

rendah dapat menimbulkan sendimentasi. 

2.3.3 Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu 

karena adanya gaya tarik benda-benda bumi di langit. Terutama 

matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa 
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bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jaraknya 

terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan 

terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. 

pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam perencanaan 

pelabuhan. Elevasi muka air tertinggi (pasang) dan terendah (surut) 

sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan pelabuhan. 

Sebagai contoh, elevasi puncak bangunan pemecah gelombang, 

dernaga, dsb. Ditentukan oleh elevasi muka air pasang, sementara 

kedalaman alur pelayaran/pelabuhan ditentukan oleh muka air surut. 

2.3.4 Gelombang   

Gelombang merupakan faktor terpenting dalam perencanaan 

pelabuhan. Gelombang di laur bisa dibangkitkan oleh angin 

(gelombang angin), gaya tarik matahari dan bulan (pasang surut), 

letusan gunung berapi atau gempa di laut (tsunami) kapal bergeran 

dan sebagainya. 

Gelombang digunakan untuk merencanakan bagunan-bangunan 

pelabuhan sperti pemecah gelombang, studi ketenangan di 

pelabuhan dan fasilita-fasilitas pelabuhan lainnya. 

Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-gaya yang bekerja 

pada banguna pelabuhan. Selain itu gelombang juga bias 

menimbulkan arus dan transport sendimentasi di daerah pantai. 

2.3.5 Kondisi Tanah 

Kondisi tanah ini juga sangat penting karena akan sangat 

menentukan jenis dan ukuran dimensi pondasi yang akan dipilih 



18 
 

 
 

dalam perencanaan pembangunan pelabuhan berdasarkan daya 

dukung tanah di sekitar lokasi pembangunan. 

2.3.6 Karakterisrik kapal 

Karakteristik kapal yang dimaksud adalah ukuran-ukuran kapal dan 

jumlah kapal yang sangat mempengaruhi ukuran dermaga, 

kedalaman kolam pelabuhan dan gelombang yang ditimbulkan dari 

kapal tersebut. 

Luas minimum pelabuhan adalah ruang yang diperlukan untuk 

dermaga ditambah dengan kolam putar (turning basin) yang terletak 

di depannya. Ukuran kolam putar tergantung pada pada ukuran 

kapal dan kemudahan gerak berputar kapal yang dapat dibedakan 

dalam empat macam : 

a) Ukuran ruang optimum untuk dapat berputar dengan mudah 

memerlukan diameter empat kali panjang kapal. 

b) Ruang putaran kecil yang mempunyai diameter kurang dari 

dua kali panjang kapal. 

c) Ukuran menengah ruang putar dengan sedikit kesulitan 

dalam berputar mempunyai diameter dua kali panjang kapal. 

d) Ukuran minimum ruang putaran harus mempunyai diameter 

20% lebih panjang dari panjang kapal terbesar yang 

menggunakannya. 
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2.4 Perencanaan Fasilitas Dasar 

Yang dimaksud dengan fasiltas dasar dalam perencanaan pelabuhan 

peikanan pantai adalah bangunan-bangunan utama yang harus dimiliki 

sebagai pendukung pangkalan pendaratan ikan sehingga dapat digunakan 

sebgai tempat bersandarnya kapal dari pengaruh gelombang dan angin. 

 

2.4.1 Alur Pelayaran 

Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan 

masuk dan merapat ke dermaga. Alur pelayaran dan kolam 

pelabuhan harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan 

arus. Perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan ditentukan 

oleh kapal terbesar yang akan masuk ke dalam pelabuhan dan 

kondisi meteorologi dan oseanografi. 

Dalam perjalanan masuk ke pelabuhan melalui alur pelayaran, kapal 

mengarungi kecepatannya samapi kemudian berhenti di dermaga. 

a) Kedalaman alur  

Untuk mendapatkan kondisi oprasi yang ideal kedalaman air 

di alur masuk harus cukup besar untuk memungkinkan 

pelayaran pada muka air terendah dengan kapal bermuatan 

penuh. Kedalaman air ini ditentukan oleh perhitungan 

dengan formula (Triadmodjo,1996): 

 + G + R + P + S + K (1) 

Dengan : 

d :  draft kapal 
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G : gerak vertical kapal karena gelombang dan squat. 

R : ruang kebebasan bersih 

P : ketelitian pengukuran 

S : pengendapan sendimen antara dua pengerukan 

K : toleransi pengerukan 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 kedalaman Alur Pelayaran 

b) Lebar alur pelayaran 

Lebar alur biasanya diukur pada kaki-kaki sisi-sisi miring 

saluran atau pada kedalaman yang direncanakan. Lebar alur 

tergantung pada beberapa faktor, yaitu : 

 Lebar, kecepatan dan gerkan kapal. 

 Trafik kapal, apakah alur direncakan untuk satu atau 

dua jalur 

 Kedalaman alur. 

 Apakah alur sempit atau lebar. 

 Angin, gelombang, arus dengan air. 

 Stabilitas tebing alur. 
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Lebar alur menurut OCDI : 

Tabel 2.1 lebar alur menurut OCDI (Triadmodjo, 1996) 

Panjang alur 
Kondisi pelayaran Lebar 

 

Relatif panjang 

Kapal sering bersimpangan 2Loa 

Kapal tidak sering bersimpangan 1,5Loa 

 

Selain dari alur di 

atas 

Kapal sering bersimpangan 1,5Loa 

Kapal tidak sering bersimpangan 
Loa 

 

c) Kolam Pelabuhan 

Kolam pelabuhan merupakan daerah peraiaran di mana kapal 

berlabuh untuk melakukan bongkar muat, melakukan gerkan 

memutar (di dalam kolam), dsb. Kolam pelabuhan harus 

terlindung dari gangguan gelombang mempunyai kedalaman 

yang cukup. Di laut yang dangkal diperlukan pengerukan 

untuk mendapatkan kedalaman yang direncanakan. 

Pada umumnya kedalaman kolam dasar pelabuhan di 

tetapkan berdasarkan syarat maksimum (max. draft) kapal 

yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) 

sebesar (0.8-1.0) m di bawah lunas kapal. (Soedjono 

Krambadibrata, 2002). 

 

2.4.2 Dermaga 

Dermaga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat 

merapat  dan sandar kapal dalam melakukan aktivitas bongkar muat. 
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Dalam merencanakan dermaga pelabuhan harus diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Letak kedalaman perairan yang direncanakan. 

 Beban muatan yang harus dipikul dermaga, baik beban merata 

maupun beban terpusat. 

 Karakteristik tanah, terutama yang bersangkutan dengan daya 

dukung tanah, stabilitas bangunan dan lingkungan maupun 

kemungkinan penurunan bangunan sebagai akibat dari 

konsolidasi tanah. 

 Sistem angkutan dan sistem penanganan muatan. 

Dalam merencanakan sebuah dermaga pelabuhan perikanan 

harusnya dilakukan perhitungan terhadap beberapa ukuran arau 

dimensi dermaga, perhitungan ukuran atau dimensi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a) Panjang Dermaga. 

Dalam menentukan panjang dermaga disesuaikan dengan 

pelabuhannya dan frekuensi aktivitas kapal yang beroprasi. 

Persamaan yang digunakan untuk menentukan panjang 

dermaga yang di dapat adi Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Provinsi Lampung adalah : 

 (2) 

Dimana : 

LD        = panjang dermaga (meter) 

M          = frekuensi pendaratan kapal/hari 
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W          = waktu atau periode penggunaan dermaga 

B           = lebar kapal. 

b) Lebar Dermaga. 

Lebar dermaga yang disediakan untuk bongkar muat barang 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang dengan perhitungan 

yang cukup untuk penggunaan alat-alat yang digunakan Lalu 

lintas alat angkut ikan di dermaga direncanakan dengan 

gerobak dan dipikul dari kapal. Kemudian diangkut kealat 

angkut yang lebih besar (mobil/truck). 

c) Konstruksi Dermaga 

Perhitungan konstruksi dermaga meliputi perhitungan plat 

dan balok dermaga. Pembebanan yang terjadi pada plat dan 

balok meliputi beban mati (dead load) berupa beban sendiri, 

beban hidup (life load) berupa beban orang dan barang, 

beban tarikan kapal, beban akibat benturan kapal dan beban 

akibat gaya horizontal gempa. Perencanaan beban 

berdasarkan pada peraturan pembebanan yang berlaku pada 

peraturan perencanaan beton bertulang menggunakan SKSNI 

03-2847-2002. 

d) Pondasi Dermaga. 

Pada umumnya pondasi tang pancang dipancang tegak lurus 

ke dasar laut, tetapi apabila konstruksi dermaga memerlukan 

gaya horizontal yang cukup besar maka tiang pancang akan 

dipancang miring. Agar dapat merencanakan pondasi tiang 
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pancang yang baik, maka sangat perlu mengetahui beban-

beban yang bekerja pada konstruksi di atas bangunan 

tersebut. 

I. Perhitungan daya dukung tiang pancang 

i. Terhadap kekuatan bahan 

                          (3) 

Dimana : 

σb    = 0,33 (f’c) 

Di mana : 

Pall      = Kekuatan tiang yang diizinkan. 

σb       = Tegangan tiang terhadap permukaan. 

A tiang  = Luas penampang tiang pancang  

f’c       = Mutu beton (N/mm
2
) 

ii. Terhadap pemancangan 

Dengan rumus pancang A. Hiley dengan tipe 

single acting drop hammer. 

 
   (4) 

Dimana : 

Ef    = efesiaensi alat pancang 

Wp  = Berat sendiri tiang pancang 

W    = Berat hammer 

E     = Koefisien pengganti beton 

H     =  Tinggi jatuh hammer 



25 
 

 
 

δ   =  Penurunan tiang akibat pukulan terakhir 

C1  = Tekanan izin sementara pada kepala  

          tiang dan penutup 

C2 = simpangan tiang akibat tekanan izin              

          sementara 

C3     =  Tekanan izin semntara 

Ru     =  Batas maksimal beban (ton) 

Maka Pa = 1/n x Ru 

Pa  = batas beban izin yang di terima tiang 

n   = Angka keamanan 

iii. Terhadap kekuatan tanah 

Dengan rumus daya dukung pondasi tiang 

pancang Mayerhoff (1956) : 

 (5) 

Dimana : 

Pult  = daya dukung batas pondasi tiang 

pancang (ton) 

Nb = Nilai N-SPT pada elevasi tiang dasar 

Ab = Luas penampang tiang dasar (m
2
) 

N  = Nilai SPT rata-rata 

As  = Luas selimut tiang (m
2
) 

Dari perhitungan daya dukung tiang di atas 

diambil daya dukung tiang pancang terkecil. 
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II. Perhitungan Efesiensi Tiang 

Formula efesiensi grup tiang pancang menurut 

Sardjono pada buku rekayasa pondasi adalah : 

 
(6) 

Dimana :  

m          = jumlah baris 

n           = jumlah tiang dalam satu baris 

θ           = arc tan (d/s) 

d           = diameter tiang 

s            = jarak antar tinag (as ke as). 

Dengan memperhitungkan efesiensi, maka daya 

dukung tiang pancang tunggal menjadi : 

Pall  = Eff x P tiang 

III. Perhitungan tekanan pada kelompok tiang 

(Vertikal) 

Menurut Buku yang ditulis dalam buku rekayasa 

Pondasi milik Sardjono, perhitungan tekanan 

kelompok tiang dapat dihitung dengan formula 

sebagai berikut : 

 
(7) 

Dimana : 

n = banyaknya tiang pancang 

X max = jarak terjauh d tinjau dari sumbu x 
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Y max =  jarak terjau ditinjau dari sumbu y 

Ʃ  (x
2
) = jumlah kuadrat absis tiang pancang 

Ʃ  (y
2
) = jumlah kuadrat ordinat tiang pancang 

nx = jumlah tiang pancang tiap baris pada arah x 

ny = jumlah tiang pancang tiap baris pada arah y 

 

 

2.4.3 Fender  

Fender adalah salah satu konstruksi bangunan dermaga yang 

berfungsi untuk meredam benturan kapal dengan dermaga sehingga 

kerusakan pada pinggir dermaga dapat dihindari. 

Gaya yang dapat diserap oleh fernder adalah (0,5E) dan sisanya 

ditahan oleh dermaga. 

Besarnya energi yang terjadi akibat benturan kapal dapat dihitung 

dengan Formula yang ditulis dalam buku Pelabuhan Bambang 

Triadmodjo, yaitu sebagai berikut : 

 
(8) 

Dimana : 

E = energi kinetik yang timbul akibat benturan kapal (ton meter) 

W = berat kapal (ton/m/detik
2
) 

V = kecepatan kapal saat merapat (m/d) 

g  = Percepatan gravitasi bumi 

Cm = koefisien massa 

Ce = koefisien eksentrisitas 
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Cs = koefisien kekerasan  

Cc = koefisien dari tambatan 

untuk kecepatan kapal dapat ditentukan pada table dibawah ini : 

Tabel 2.2 Kecepatan merapat kapal pada dermaga 

 

Ukuran Kapal (DWT) 

 

Kecepatan Merapat (m/det) 

Pelabuhan Laut terbuka 

Sampai 500 0,25 0,30 

500-10.000 0,15 0,20 

10.000-30.000 0,15 0,15 

Lebih dari 30.000 0,12 0,15 

 
  Sumber : Pelabuhan,1996 

Koefisien massa tergantung dari gerakan air di sekeliling kapal yang 

ada, dan persamaan yang digunakan adalah persamaan yang didapat 

pada buku Pelabuhan Bambang Triadmodjo sebagai berikut: 

 
(9) 

Dimana : 

d = Draft Kapal (m) 

Cb = koefisien blok kapal 

B = Lebar kapal (m) 

Sementara itu nilai Cb didapat dari buku Pelabuhan Bambang 

Triadmodjo, persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 
(10) 
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Dimana : 

W    = bobot kapal 

Lpp = Panjang garis air 

γ0    =  berat jenis air (1000 Kg/m
2
). 

Sedangkan koefisien eksentrisitas adalah perbandingan antara energi 

sisa dengan energi kapal dan dihitung dengan persamaan yang 

didapat pula dari buku Pelabuhan Bambang Triadmodjo : 

 
(11) 

Dimana :  

l       = jarak sepanjang permukaan air dermaga dari pusat berat kapal   

          sampai titik sandar  kapal ¼ Loa. 

Loa =  panjang kapal yang di tambat. 

r  = jari-jari putaran di sekeliling pusat gerak kapal pada   

            permukaan air 

untuk nilai r diperoleh dari grafik yang didapat dilihat pada buku 

Pelabuhan Bambang Triadmodjo, grafik tersebut dapat dilihat pada 

gambar di berikut ini ini : 

 

Gambar 2.2 Grafik Nilai r 
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2.4.4 Bolder 

 

Fungsi bolder / penambat adalah untuk menambatkan kapal agar tidak 

mengalami pergerakan yang dapat mengganggu baik pada aktivitas 

bongkar maupun lalu lintas kapal yang lainnya. 

Bolder yang digunakan pada dermaga ini direncanakan dari beton 

bertulang. Penggunaan jumlah tambatan serta jarak masing-masing 

bolder dapat dihitung dengan menyesuaikan berat kapal. 


