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ABSTRAK

ANALISIS DAYA DUKUNG BANGUNAN BAWAH PADA
KONSTRUKSI OVERPASS DI RUAS JALAN TOL TRANS

SUMATERA

OLEH

DIAN ERLISA LIDYAWATI

Setiap konstruksi beban ringan atau beban berat harus mempunyai pondasi yang
dapat mendukungnya, pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin
kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban bangunan dan gaya-gaya luar.
Pondasi tiang digunakan sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang berada
dibawah bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul
berat bangunan dan bebannya. Penelitian ini dilakukan pada salah satu jembatan
di Jalan Tol Trans Sumatera. Jenis pondasi yang digunakan pada proyek ini
adalah pondasi tiang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya
dukung pondasi pada pilar dan abutment dari hasil pembebanan konstruksi
bagian atas.

Berdasarkan hasil dari perhitungan daya dukung pada abutment diperoleh tiang
dengan diameter 60 cm sebanyak 6 buah, pada pilar jembatan digunakan tiang
diameter 60 cm sebanyak 15 buah. Diameter tulangan utama adalah 22 mm
sebanyak 6 buah, dengan sengkang Ø10 jarak 250 mm.

Kata Kunci: Pondasi, Tiang Pancang, Daya Dukung Tiang.



ABSTRACT

ANALYSIS OF SUPPORTIVE LOWER STRUCTURE BUILDING ON
OVERPASS CONSTRUCTION IN THE SUMATERA TRANS TOLL

ROAD

BY

DIAN ERLISA LIDYAWATI

Every light or heavy load construction recquires a supportive foundation, the
foundation must be calculated to be able to guarantee the stability of the building
to its own weight, building loads and external forces. Pillar foundation is used as a
building foundation when the land under the building does not provide sufficient
carrying capacity to carry the weight of the building and its load. This research
was carried out on one of the bridges on the Trans Sumatra Toll Road. A pillar
foundation is used to the toll road project. The purpose of this research is to
determine the bearing capacity of the foundation on the pier and abutment from
the results of load on the upper construction.

Based on the results of the carrying capacity of abutment is obtained 60 cm
diameter of pile with 6 pieces, and the bridge’s pillar is 60 cm of pile 15 pieces.
While the main reinforcement diameter is 22 mm as much as 6 pieces, with Ø10
strap and 250 mm distance.

Keywords: Foundation, Pillar, Pile, Pile Carrying Capacity
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan)

Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.”

(Q.S. Al – Insyirah: 6-8)

“Man Jadda Wajada (Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil).”

“Jangan Menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat”
(Napoleon Hill)

“Lakukan hal-hal yang kamu pikir tidak bisa kamu lakukan.”

(Eleanor Roosevelt)

“Jangan percaya orang yang sering tersenyum. Mereka mungkin sedang menjual

sesuatu.”

(Laurell K. Hamilton)

“When you’ve never made a mistake, it means you’ve not tried anything”
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kemajuan

yang pesat terlihat dengan adanya pembangunan jalan tol, gedung dan

jembatan. Untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh

padatnya kendaraan di Provinsi Lampung maka perlu pembangunan jalan tol,

salah satunya adalah di Sidomulya sampai Kota Baru. Proyek pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai dari STA 39+400 sampai dengan

STA 80+000 ini akan memotong jalur antar desa, sehingga perlu dibangun

overpass atau jembatan penyeberangan sebagai penghubung jalan yang

berada di atas jalan tol. Overpass ini dapat dilalui oleh kendaraan bermotor

dan kendaraan ringan seperti mobil, maka diperlukan perencanaan struktur

bawah atau pondasi yang tepat agar mampu menopang beban struktur yang

ada.

Pemilihan jenis pondasi tergantung pada jenis struktur atas dan juga jenis

tanahnya. Setiap konstruksi beban ringan atau beban berat harus mempunyai

pondasi yang dapat mendukungnya, pondasi harus diperhitungkan untuk

dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban bangunan
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dan gaya-gaya luar. Bangunan harus diletakkan pada lapisan tanah yang

cukup keras, keras, padat, dan kuat mendukung beban bangunan agar tidak

terjadi penurunan melebihi batas yang diijinkan.

Secara umum pondasi dibagi dalam dua jenis yaitu pondasi dangkal dan

pondasi dalam. Untuk konstruksi beban ringan dan kondisi lapisan tanah

permukaan yang cukup baik dapat menggunakan jenis pondasi dangkal,

sedangkan jenis pondasi dalam menjadi pilihan untuk konstruksi beban berat.

Permasalahan pondasi dalam lebih rumit dari pondasi dangkal, untuk itu lebih

dikonsentrasikan pada salah satu perencanaan pondasi dalam, yaitu pondasi

tiang. Pondasi tiang digunakan sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang

berada dibawah bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk

memikul berat bangunan dan bebannya, atau apabila tanah keras yang

mempunyai daya dukung yang cukup letaknya sangat dalam, tiang ini

berfungsi untuk menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah keras.

Daya dukung tiang diperoleh dari daya dukung ujung (end bearing capacity)

yang diperoleh dari tekanan ujung tiang dan daya dukung geser atau selimut

(friction bearing capacity) yang diperoleh dari daya dukung gesek tiang

pancang dan tanah disekelilingnya.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

a. Mengetahui daya dukung pondasi tiang dari hasil pembebanan dan

data lapangan.

b. Mengetahui kapasitas ijin kelompok tiang.
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1.3. Batasan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dilakukan pembatasan

masalah yaitu :

a. Salah satu overpass pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

STA 78+415.

b. Menghitung pembebanan struktur atas jembatan pada abutment dan pilar

c. Menghitung daya dukung pondasi tiang abutment dan pilar
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Umum

Keberadaan pondasi sangat penting untuk mendukung bangunan serta seluruh

beban yang ada di atasnya baik beban mati, beban hidup dan beban gempa ke

tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Pondasi merupakan suatu jenis

konstruksi bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah

yang berfungsi sebagai penopang beban yang ada di atasnya dan diteruskan

menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Dalam struktur apapun, beban

yang terjadi baik berat sendiri ataupun akibat beban rencana harus disalurkan

ke dalam lapisan pendukung.

Jenis pondasi yang akan digunakan disesuaikan dengan beban yang

direncanakan, jenis lapisan tanah dan faktor teknis seperti biaya konstruksi

dan waktu konstruksi. Pemilihan jenis pondasi sangat berpengaruh pada

keamanan struktur yang berada di atasnya, pondasi yang dipilih harus mampu

menjamin kedudukan struktur terhadap semua gaya yang bekerja.

Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, menurut

Suyono (1984) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
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1. Keadaan tanah pondasi

Keadaan tanah pondasi kaitannya adalah dalam pemilihan tipe pondasi

yang sesuai. Hal tersebut meliputi jenis tanah, daya dukung tanah,

kedalaman lapisan tanah keras dan sebagainya.

2. Batasan-batasan akibat struktur di atasnya

Keadaan struktur atas akan sangat mempengaruhi pemilihan tipe pondasi.

Hal ini meliputi kondisi beban (besar beban, arah beban dan penyebaran

beban) dan sifat dinamis bangunan di atasnya (statis tertentu atau tak tentu,

kekakuannya, dll.)

3. Batasan-batasan keadaan lingkungan di sekitarnya

Yang termasuk dalam batasan ini adalah kondisi lokasi proyek, dimana

perlu diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu ataupun

membahayakan bangunan dan lingkungan yang telah ada di sekitarnya.

4. Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan

Sebuah proyek pembangunan akan sangat memperhatikan aspek waktu

dan biaya pelaksanaan pekerjaan, karena hal ini sangat erat hubungannya

dengan tujuan pencapaian kondisi yang ekonomis dalam pembangunan.

Tanah pendukung pondasi harus mempunyai kapasitas daya dukung yang

cukup untuk memikul beban yang bekerja sehingga tidak terjadi keruntuhan.

Dalam beberapa kasus, apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan

pondasi dangkal, maka digunakan pondasi dalam.
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2.2. Macam-macam Pondasi

Menurut Hardiyatmo (1996) pondasi bangunan dibedakan atas dua jenis yaitu

pondasi dangkal (shallow foundation) dan pondasi dalam (deep foundation),

tergantung dari letak tanah keras dan perbandingan kedalaman dengan lebar

pondasi. Pondasi dangkal kedalamannya kurang atau sama dengan lebar

pondasi (D ≤ B) dan dapat digunakan jika lapisan tanah kerasnya terletak

dekat dengan permukaan tanah. Sedangkan pondasi dalam digunakan jika

lapisan tanah keras berada jauh dari permukaan tanah.

Untuk memilih jenis pondasi yang akan digunakan, Peck (1953) memberikan

rumus yaitu :

1. Pondasi dangkal

≤ 4
2. Pondasi dalam

> 4
Pemilihan jenis pondasi yang tepat perlu memperhatikan apakah pondasi tersebut

sesuai dengan berbagai keadaan tanah :

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

meter di bawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi

telapak.

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

dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi tiang
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apung.

3. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 20 meter di bawah

permukaan tanah, maka pada kondisi ini apabila penurunannya diizinkan

dapat menggunakan tiang geser  dan apabila  tidak boleh terjadi

penurunannya, biasanya menggunakan tiang pancang. Tetapi bila terdapat

batu besar pada lapisan antara pemakaian kaison lebih menguntungkan.

4. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 30 meter di

bawah permukaan tanah dapat menggunakan kaison terbuka, tiang baja

atau tiang yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfir yang

bekerja ternyata kurang dari 3 kg/cm2 maka digunakan kaison tekanan.

5. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 40 meter di

bawah permukaan tanah, dalam kondisi ini maka menggunakan tiang baja

dan tiang beton yang dicor di tempat. (Bowles J.E, 1993).

Pondasi dapat digolongkan berdasarkan kemungkinan besar beban yang harus

dipikul oleh pondasi :

2.2.1. Pondasi dangkal

Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah pada dasar pondasi yang

mampu mendukung beban terletak tidak dalam atau berada relatif dekat

dengan permukaan tanah. Pondasi dangkal disebut juga pondasi langsung

yaitu mendukung beban secara langsung. Pondasi dangkal terdiri dari

pondasi telapak, pondasi memanjang dan pondasi rakit.

a. Pondasi telapak

Pondasi telapak merupakan pondasi yang berdiri sendiri dalam

mendukung kolom atau pondasi yang mendukung  bangunan secara
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langsung  pada tanah apabila terdapat lapisan tanah yang cukup tebal

dengan kualitas baik yang mampu mendukung bangunan itu pada

permukaan tanah atau sedikit di bawah permukaan tanah. Terdapat

beberapa jenis pondasi telapak yaitu pondasi telapak sebar, pondasi

telapak bertingkat, pondasi telapak dengan kemiringan, pondasi telapak

dengan dinding dan pondasi telapak dengan kaki (Bowles J.E, 1991).

Gambar 1. Pondasi Telapak Sebar
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Gambar 2. Pondasi Telapak Bertingkat

Gambar 3. Pondasi Telapak dengan Kemiringan

Kolom bundar
atau bujur
sangkar
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Gambar 4. Pondasi Telapak dengan Dinding

Gambar 5. Pondasi Telapak dengan Kaki

b. Pondasi memanjang

Gambar 6. Pondasi Memanjang
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Pondasi memanjang digunakan untuk mendukung beban memanjang

baik untuk beban dinding atau beban kolom yang berjarak dekat

sehingga bila menggunakan pondasi telapak maka sisinya akan

terhimpit satu sama lain. Pondasi memanjang dibuat dalam bentuk

memanjang biasanya digunakan untuk pondasi dinding maupun kolom

praktis.

c. Pondasi rakit

Pondasi rakit merupakan pondasi pelat beton yang berbentuk melebar

keseluruh bagian dasar bangunan, yang digunakan untuk meneruskan

beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu-batuan di bawahnya.

Pondasi rakit digunakan pada tanah dasar yang mempunyai nilai daya

dukung rendah atau dengan beban kolom yang besar. Pondasi tersebut

dapat meliputi seluruh atau hanya sebagian dari daerah pondasi

(Bowles J.E, 1993). Pondasi rakit ditopang oleh tiang pancang, di

dalam keadaan air tanah yang tinggi atau tanah dasar mulai

terpengaruh oleh penurunan yang besar.

2.2.2. Pondasi dalam

Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah

keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan. Pondasi dalam terdiri

dari pondasi sumuran dan pondasi tiang.

a. Pondasi sumuran (pier foundation)

Pondasi sumuran merupakan jenis pondasi dalam yang dicor di tempat

dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai
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pengisinya. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara

pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila

tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam.

Gambar 7. Pondasi sumuran

b. Pondasi tiang (pile foundation)

Pondasi tiang adalah bagian dari suatu konstruksi yang digunakan

untuk meneruskan beban dari struktur bangunan atas ke lapisan tanah

pendukung yang terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Pondasi

tiang memiliki diameter lebih kecil dan lebih panjang dibanding

dengan pondasi sumuran.
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Gambar 8. Pondasi tiang

2.3. Pembebanan

Dalam penelitian ini, beban yang digunakan mengikuti peraturan rencana

beban jembatan RSNI T-02-2005.

1. Berat Sendiri

Berat sendiri dari bagian bangunan adalah berat dari bagian tersebut dan

elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini

adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen

struktural, ditambah dengan elemen non struktural yang dianggap tetap.

Untuk menentukan besarnya beban dari berat sendiri, maka harus

digunakan nilai berat isi untuk bahan–bahan bangunan tersebut (RSNI T-

02-2005)
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2. Beban Mati Tambahan

Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu

beban pada jembatan yang merupakan elemen bukan struktural, dan

besarnya dapat berubah selama umur jembatan (RSNI T-02-2005).

Dalam hal tertentu harga faktor beban untuk beban mati tambahan

(KMA) yang telah berkurang boleh digunakan dengan persetujuan

instansi yang berwenang. Hal ini bisa dilakukan apabila instansi tersebut

mengawasi beban mati tambahan sehingga tidak dilampaui selama umur

jembatan (RSNI T-02-2005)

Kecuali ditentukan lain oleh instansi yang berwenang, semua jembatan

harus direncanakan untuk bisa memikul beban mati tambahan yang

berupa aspal beton setebal 50 mm untuk pelapisan kembali dikemudian

hari. Pelapisan kembali yang diizinkan adalah merupakan beban nominal

yang dikaitkan dengan faktor beban untuk mendapatkan beban rencana

(RSNI T-02-2005).

3. Beban Lalu Lintas

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban Lajur “D”

dan beban Truk “T’. Pembagian beban tersebut dapat dilihat pada Gambar

9.
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Gambar 9. Pembagian Beban Akibat Aksi Lalu Lintas

a. Beban Lajur “D”

Beban lajur “D” terdiri dari beban tersebar merata (BTR) yang

digabungkan dengan beban garis (BGT) seperti terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Beban lajur “D”

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa, dimana besarnya

q tergantung pada panjang total yang dibebani L seperti berikut ini :

Untuk L ≤ 30m, q = 9,0 kPa

Untuk L > 30m, q = 9,0 (0,5 + 15/l) kPa

q   = Intensitas BTR dalam arah memanjang jembatan

L   = Panjang total jembatan yang dibebani (meter) Besarnya nilai

BTR secara grafis terdapat pada gambar 11.
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Gambar 11. Beban “D” : BTR vs Panjang yang dibebani

Beban garis (BGT) dengan intensitas p kN/m harus ditempatkan tegak

lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas p adalah

49,0 kN/m (RSNI T-02-2005). Untuk mendapatkan momen lentur negatif

maksimum pada jembatan menerus, BGT kedua yang identik harus

ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang

lainnya.

Beban lajur “D” bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan

menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu

iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Jumlah total beban lajur “D”

yang bekerja tergantung pada lebar jalur kendaraan itu sendiri.

Beban truk “T” adalah satu kendaraan berat dengan 3 as yang

ditempatkan pada posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap as terdiri

dari dua bidang kontak pembebanan yang dimaksudkan sebagai simulasi

pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu beban truk “T” diterapkan

perlajur lalu lintas rencana.

b. Beban Truk “T”

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang

mempunyai susunan dan berat as seperti terlihat dalam Gambar 12.
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Gambar 12. Pembebanan Truk “T” 500 kN

Berat masing – masing as disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar

yang merupakan bidang kontrak antara roda dengan permukaan lantai.

Jarak antara 2 as tersebut bisa diubah – ubah antara 4 m sampai 9 m untuk

mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan.

c.  Gaya Rem

Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari

beban lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas. Besar gaya

rem per lajur 2,75 m dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Gaya Rem

Gaya rem tersebut dianggap bekerja horizontal dalam arah sumbu

jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,8 m di atas permukaan lantai

kendaraan.
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4. Beban Angin

Gaya nominal ultimit dan daya layan jembatan akibat angin tergantung

kecepatan angin rencana seperti berikut ini :

TEW = 0,0006 Cw (Vw)2 Ab

Dengan : TEW    = Kecepatan angin rencana (kN)

Vw = Kecepatan angin rencana (m/s) untuk keadaan batas

yang ditinjau

Cw = Koefisien Seret

Ab = Luas koefisien bagian samping jembatan (m2)

Angin harus dianggap bekerja secara merata pada seluruh bangunan

atas, apabila suatu kendaraan sedang berada diatas jembatan, beban

garis merata tambahan arah horizontal harus diterapkan pada

permukaan lantai seperti diberikan dengan rumus :

TEW = 0,0012 x Cw (Vw) Ab

Dengan : Cw = 1,2

Besarnya kecepatan angin dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Kecepatan Angin Rencana (Vw)

Keadaan Batas Layan Lokasi

Sampai 5 km dari

pantai

> 5 km dari pantai

Daya Layan 30 m/s 25 m/s

Ultimit 35 m/s 30 m/s

Sumber : RSNI T-02-2005
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5. Beban Gempa

Besarnya beban dinamis akibat gempa dihitung dengan rumus :

T x Bo = Kh x I

Kh = C x S

Dengan :

T x Bo = Gaya geser dasar total dalam arah yang ditinjau (kN)

Kh = Koefisien beban gempa horizontal

C = Koefisien beban dasar untuk daerah, waktu dan kondisi

setempat  yang sesuai.

I = Faktor kepentingan

S = Faktor tipe bangunan

WT = Beban total nominal bangunan yang mempengaruhi

percepatan gempa, diambil sebagai beban mati ditambah

beban mati tambahan (kN)

2.4. Pondasi Tiang Pancang

Pondasi tiang pancang merupakan suatu bagian dari struktur yang digunakan

untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah

penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Pondasi tiang pancang

dapat digunakan pada konstruksi-konstruksi yang memiliki dan menerima

beban yang relatif berat. Penggunaan tiang pancang untuk konstruksi

berdasarkan adanya beban yang besar sehingga pondasi langsung tidak dapat

digunakan, kemudian jenis tanah pada lokasi relatif lunak sehingga pondasi

langsung tidak ekonomis untuk dipergunakan.
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Pondasi tiang pancang disini menggunakan tiang pancang beton sistem

pabrikasi. Pelaksanaan pekerjaan pemancangan menggunakan diesel hammer.

Sistem kerja diesel hammer adalah dengan pemukulan sehingga dapat

menimbulkan suara keras dan getaran pada daerah sekitar, maka pondasi

tiang pancang digunakan pada lokasi yang jauh dari pemukiman.

Semua kapasitas daya dukung tiang pancang dapat dihitung dengan

persamaan berikut (Bowles J.E, 1991) := +
Dimana :

Qu = Daya dukung ultimit

Qp = Tahanan ujung ultimit tiang

Qs = Tahanan gesek dinding tiang

2.5. Kapasitas Daya Dukung Pondasi Tiang dari Data SPT

Uji SPT atau Standard Penetration Test adalah uji yang dilakukan dengan

cara pengeboran untuk mengetahui perlawanan tanah maupun pengambilan

contoh terganggu dengan teknik penumbukkan. Pemeriksaan ini bertujuan

untuk mengetahui daya dukung tanah yang akan ditempati pondasi. Daya

dukung tiang pancang dihitung dengan menggunakan rumus dari metode

Meyerhof 1956. Daya dukung ujung tiang pancang (Qp) dihitung sebesar :

= 40 × ×
Keterangan :

Qp = Daya dukung ujung tiang (ton)

Ap = Luas penampang (m2)
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Ndesain = ½ (N1+N2)

N1 = Nilai rata-rata NSPT dalam daerah 10D di atas tahanan ujung

N2 =  Nilai rata-rata NSPT dalam daerah 8D di atas tahanan ujung

Daya dukung selimut tiang untuk tanah kohesif (Qs) yakni sebesar :

= 0,5 × ×
Keterangan :

Qs = Daya dukung selimut tiang

P = Keliling tiang (m)

L = Panjang tiang (m)

2.6. Daya Dukung Tiang Pancang Kelompok

Pondasi tiang pancang jarang sekali berdiri sendiri (Single Pile), akan tetapi

kita sering mendapatkan pondasi tiang dalam bentuk kelompok (Pile Group).

Bila beberapa tiang dikelompokkan, maka wajar diperkirakan bahwa tekanan-

tekanan tanah baik gesekan samping maupun dukungan titik yang

dikembangkan dalam tanah sebagai hambatan akan saling overlap. Overlap

akan mengakibatkan tanah gagal dalam geseran atau tiang pancang kelompok

akan mengambil tempat terlalu banyak (Bowles, 1991). Untuk

mempersatukan tiang-tiang tersebut dalam satu kelompok tiang biasanya di

atas tiang tersebut diberi poer (footing). Dalam perhitungan poer dianggap

atau dibuat kaku sempurna, sehingga bila beban yang bekerja pada kelompok

tiang tersebut menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang poer

tetap merupakan bidang datar.
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Kapasitas daya dukung tiang pancang kelompok dihitung berdasarkan faktor

efisiensi. Efisiensi kelompok (Eg) adalah perbandingan kapasitas kelompok

terhadap jumlah kapasitas masing-masing tiang pancang. (Bowles, J.E 1993)

= ×
Keterangan :

Eg = Efisiensi kelompok

Qug = Daya dukung tiang kelompok

n = Jumlah tiang

untuk menghitung efisiensi tiang menggunakan persamaan Converse-Labarre

1968 :

= 1 − ( − 1) + ( − 1)90
Keterangan :

m = Jumlah baris dalam tiang

n = Jumlah tiang dalam baris

= arctan ( )
Dimana :

D = Diameter tiang pancang (m)

s = Jarak antar tiang (m)
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2.7. Daya Dukung Ijin Tiang Pancang Kelompok

Untuk memperoleh kapasitas ijin tiang perlu membagi kapasitas ultimit tiang

dengan faktor aman tertentu. Fungsi faktor aman adalah :

1. Untuk memberikan keamanan terhadap ketidakpastan dari nilai kuat geser

dan kompresibilitas yang mewakili lapisan tanah

2. Untuk meyakinkan bahwa penurunan tidak seragam di antara tiang-tiang

dalam batas-batas toleransi

3. Untuk meyakinkan bahwa bahan tiang cukup aman dalam mendukung

beban yang bekerja

4. Untuk meyakinkan bahwa penurunan total yang terjadi pada tiang tunggal

atau kelompok tiang masih dalam batas-batas toleransi

5. Untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian metode hitungan yang

digunakan (Hardiyatmo, 2008)

. Daya dukung ijin dihitung dengan rumus :

=
Keterangan :

Qall = Daya dukung ijin (kN)

Qu = Daya dukung ultimit (kN)

SF = Faktor keamanan (dipakai 3)

2.7.1. Gaya Geser Negatif

Bila tanah timbunan yang mengalami beban berupa overburden pressure,

maka tanah tersebut mengalami konsolidasi sehingga terjadi penurunan,
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akibatnya timbul gaya geser  ke bawah sepanjang tebal timbunan. Rumus yg

digunakan adalah :

= . . tan .
Keterangan :

Fn = Total friction yang bekerja pada tiang

k = Koefisien lateral pressure (Ka<k<Kp)

Ka = 1 − sin∅
k    = (45 − )
Kp = (45 + )

= Berat isi tanah timbunan

= Tebal tanah timbunan

= Sudut geser dalam (∅) dari tanah timbunan

= Keliling tiang yang menerima gaya geser

Harga SF menjadi :

= +
2.8. Disribusi Gaya pada Tiang

Jika sebuah tiang pancang tunggal digunakan, maka Pile cap diperlukan

untuk menyebarkan beban vertikal dan beban horizontal dari setiap momen

guling pada semua tiang pancang dalam kelompok tersebut (Bowles, 1991).

Gaya luar yang bekerja pada kepala tiang didistribusikan pada pile cap dan
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kelompok tiang pondasi berdasarkan rumus elastisitas dengan menganggap

bahwa pilecap kaku sempurna (pelat pondasi cukup tebal), sehingga pengaruh

gaya yang bekerja tidak menyebabkan pile cap melengkung atau deformasi.

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

= ± ∑ x2 ± ∑ y2
Keterangan :

P = Beban maksimum yang diterima oleh tiang

V = Jumlah total beban normal

Mx = Momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu x

My = Momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu y

x = Absis terhadap titik berat kelompok tiang

y = Ordinat terhadap titik berat kelompok tiang

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Amoria Andayana (2016) dengan judul Analisis Perbandingan Daya

Dukung Tiang Pancang berdasarkan Uji SPT dan Daya Dukung Tiang

Pancang berdasarkan Alat HSPD 120T bertujuan menghitung daya

dukung tiang pancang tunggal dan kelompok dari hasil uji SPT.

2. Elvira Indryana (2014) dengan judul Studi Daya Dukung Pondasi Bored

Pile pada Gedung Bertingkat Terpadu di Pelabuhan Tarahan Bandar
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Lampung bertujuan mengetahuin kapasitas daya dukung bored pile dari

data lapangan.

3. Eko Seftian Randyanto, Josef, E.R. Sumampouw dan Sjachrul Balamba

(2015) dengan judul Analisis Daya Dukung Tiang Pancang Dengan

Menggunakan Metode Statik dan Calendring bertujuan memberikan dan

mengulas kajian mengenai penggunaan metode dalam menghitung

kapasitas daya dukung tang pancang dengan data triaxial, SPT, sondir dan

uji lapangan (calendring).

4. Andri Sapora Ginting dan Rudi Iskandar (2016) dengan judul Analisis

Daya Dukung Tiang Pancang Dengan Sistem Hidrolis pada Proyek

Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Negeri Medan bertujuan

menghitung daya dukung pondasi tiang dari hasil sondir, data SPT dan

bacaan manometer alat hydraulic jack. Menghitung kapasitas daya

dukung ijin kelompok tiang.

5. Sultan Ansyari Utama dan Roesyanto (2014) dengan judul Analisis Daya

Dukung Tiang Pancang pada Proyek Pembangunan Switchyard di

Kawasan PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara bertujuan menghitung

daya dukung pondasi tiang dari hasil sondir, data SPT kalendering dan

loading test. Menghitung kapasitas daya dukung ijin kelompok tiang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penilitian ini berada pada Salah satu Overpass pada

proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera STA 39+400 sampai dengan

STA 80+000 tepatnya pada STA 78+415.

Gambar 14. Peta Lokasi



28

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tidak dilakukan penelitian dalam laboratorium, namun

penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data lapangan. Dalam proses

perencanaan, diperlukan analisis yang teliti, semakin rumit permasalahan

yang dihadapi maka semakin kompleks pula analisis yang akan dilakukan.

Untuk dapat melakukan analisis yang baik, diperlukan data atau informasi,

teori konsep dasar dan alat bantu memadai, sehingga kebutuhan data sangat

mutlak diperlukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Metode Literatur

Yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengolah data tertulis

yang digunakan sebagai input proses perencanaan.

2. Metode Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk

mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Data yang diperoleh berupa data sekunder dari Kontraktor Pelaksana proyek

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang berhubungan dengan penelitian

ini adalah gambar struktur proyek dan data penyelidikan tanah yakni Boring

Log dan Standard Penetration Test (SPT).

3.3. Metode Penelitian

Tahapan perencanaan analisis pondasi tiang pancang akan disajikan pada

bagan berikut :
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Gambar 15. Diagram Alir Penelitian

Pengumpulan Data

Pembebanan Konstruksi Bangunan Atas

Daya Dukung Ijin Tiang Pancang

Kapasitas Daya Dukung Tiang Kelompok

Distribusi Pembebanan Terhadap Kapasitas
Daya Dukung

Mulai

Selesai

Faktor Keamanan

Ok

Kesimpulan dan Saran

Tidak
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan pondasi tiang, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Daya dukung pondasi tiang pada abutment dan pilar jembatan masing-

masing adalah sebesar 3007,6628 kN dan 507,1459 kN berdasarkan hasil

pembebanan dan data lapangan.

2. Kapasitas daya dukung yg diijinkan adalah sebesar 5540,3624 kN dan

pada pilar jembatan sebesar 11051,6505 kN

5.2. Saran

1. Perhitungan pembebanan pada struktur jembatan dapat dihitung dengan

menggunakan software yang tersedia agar lebih akurat.

2. Perlu kajian yang lebih lanjut mengenai perencanaan perhitungan pondasi

untuk jenis konstruksi sipil lainnya.
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