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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Umum 

Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung 

dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan gaya 

beban diatasnya. Pondasi dibuat menjadi satu kesatuan dasar bangunan yang kuat 

yang terdapat dibawah konstruksi. Pondasi dapat didefinisikan sebagai bagian 

paling bawah dari suatu konstruksi yang kuat dan stabil (solid). 

Dalam perencanaan pondasi untuk suatu struktur dapat digunakan beberapa 

macam tipe pondasi. Pemilihan pondasi berdasarkan fungsi bangunan atas (upper 

structure) yang akan dipikul oleh pondasi tersebut, besarnya beban dan beratnya 

bangunan atas, keadaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan dan 

berdasarkan tinjauan dari segi ekonomi. 

Semua konstruksi yang direncanakan, keberadaan pondasi sangat penting 

mengingat pondasi merupakan bagian terbawah dari bangunan yang berfungsi 

mendukung bangunan serta seluruh beban bangunan tersebut dan meneruskan 

beban bangunan itu, baik beban mati, beban hidup dan beban gempa ke tanah atau 

batuan yang berada dibawahnya. Bentuk pondasi tergantung dari macam 

bangunan yang akan dibangun dan keadaan tanah tempat pondasi tersebut akan 

diletakkan, biasanya pondasi diletakkan pada tanah yang keras. 
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Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, menurut Suyono 

(1984) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

- 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. 

- 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.) 

- 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. 

- 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. 
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B. Macam-macam Pondasi 

Pondasi bangunan biasanya dibedakan atas dua bagian yaitu pondasi dangkal 

(shallow foundation) dan pondasi dalam (deep foundation), tergantung dari letak 

tanah kerasnya 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. 

Pondasi dapat digolongkan berdasarkan kemungkinan besar beban yang harus 

dipikul oleh pondasi : 

1. Pondasi dangkal 

Pondasi dangkal disebut juga pondasi langsung, pondasi ini digunakan 

apabila lapisan tanah pada dasar pondasi yang mampu mendukung beban 

yang dilimpahkan terletak tidak dalam (berada relatif dekat dengan 

permukaan tanah). 

Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung : 

a. Pondasi telapak 

Pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom atau pondasi yang 

mendukung bangunan secara langsung pada tanah bilamana terdapat 

lapisan tanah yang cukup tebal dengan kualitas baik yang mampu 

mendukung bangunan itu pada permukaan tanah atau sedikit dibawah 

permukaan tanah. 
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b. Pondasi rakit (raft foundation) 

Pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada 

tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya 

sedemikian dekat disemua arahnya, sehingga bila menggunakan pondasi 

telapak, sisi-sisinya berhimpit satu sama lainnya. (Gambar 2.1c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pondasi dalam 

Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah 

keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan, seperti : 

a. Pondasi sumuran (pier foundation) 

Pondasi sumuran merupakan pondasi peralihan antara pondasi dangkal dan 

pondasi tiang, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada 

kedalaman yang relatif dalam, dimana pondasi sumuran nilai kedalaman 

(Df) dibagi lebar (B) lebih kecil atau sama dengan 4, sedangkan pondasi 

dangkal Df/B ≤ 1. 

 

Gambar 2.1. Pondasi Dangkal 
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b. Pondasi tiang (pile foundation) 

Pondasi tiang digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal 

tidak mampu mendukung bebannya dan tanah kerasnya terletak pada 

kedalaman yang sangat dalam. Pondasi tiang umumnya berdiameter lebih 

kecil dan lebih panjang dibanding dengan pondasi sumuran. (Gambar 2.2e) 

 

 

Untuk membantu memilih jenis pondasi, Peck (1953) memberikan rumus 

yaitu : 

1. Untuk pondasi dangkal 

≤ 1 

2. Untuk pondasi dalam 

> 4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pondasi Dalam 

 

D 

B 

D 

B 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Peralihan gaya pada pondasi 

a. Pondasi dangkal 

b. Pondasi dalam 

  

Pemilihan jenis pondasi yang tepat, perlu diperhatikan apakah pondasi 

tersebut sesuai dengan berbagai keadaan tanah : 

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

meter dibawah 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 apung. 

3. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 20 meter 

dibawah permukaan tanah, maka pada kondisi ini apabila penurunannya 
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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 

dibawah 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/cm
2
 maka digunakan kaison 

tekanan. 

Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 40 meter dibawah 

permukaan tanah, dalam kondisi ini maka menggunakan tiang baja dan tiang 

beton yang dicor ditempat. (Bowles J.E, 1993). 

 

3. Pondasi Cerucuk 

Pondasi Cerucuk adalah salah satu jenis pondasi yang biasanya diaplikasikan 

didaerah dengan kondisi tanah yang kurang stabil dimana umumnya dengan jenis 

tanah lumpur ataupun tanah gambut dengan elevasi muka air yang cukup tingggi.  

Cerucuk dalam defenisinya  adalah susunan tiang kayu dengan diameter antara 8 

sampai 15 meter yang dimasukkan atau ditancapkan secara vertikal kedalam tanah 

yang ditujukan untuk memperkuat daya dukung terhadap beban diatasnya.  Dalam 

konstruksinya ujung atas dari susunan cerucuk disatukan untuk menyatukan 

kelompok susunan kayu yang disebut dengan kepala cerucuk. Kepala cerucuk 

dapat berupa pengapit dan tiang -tiang kayu, matras, kawat pengikat, papan 

penutup atau balok poer. 
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Perlunya pemberian pondasi cerucuk didasarkan atas : 

1. Daya dukung tanah yang cukup rendah. 

2. Kesulitan saat konstruksi, dimana untuk mengerjakan pondasi dalam saat 

konstruksi akan mengalami kesulitan oleh ketinggian elevasi muka air 

tanah yang cukup tinggi. 

3. Untuk perencanaan kedalaman dan jarak anatara tiang pancang harus 

dilakukan berdasarkan pemeriksaan tanah. 

 

Gambar 2.4. Pondasi Cerucuk 

 

 

https://khedanta.files.wordpress.com/2011/10/pondasi-cerucuk.png
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Secara konstruksi, pelaksanaan pekerjaan  pondasi cerucuk  dapat dibagi atas : 

1. Perkuatan tanah dasar, dilakukan penggantian tanah dasar dengan 

menimbun tanah baru yang lebih stabil, dilakukan dengan menguruk tanah 

pada lokasi yang sudah direncanakan. 

2. Penancapan kayu cerucuk, dilakukan dengan menancapkan kayu terhadap 

lokasi pondasi yang akan dikerjakan, Pelaksanakan diseuaikan dengan 

jarak antar titik kayu dan kedalaman yang direncanakan. 

3. Pemasangan kepala cerucuk. Dialakukan dengan menyatukan ujung kepala 

kayu yang sudah ditanamkan dengan membuat ikatan antar kepala kayu 

dan dibuat bidang datar sebagai penempatan pondasi konstruksi yang 

direncanakan. 

Kadang dalam hal tertentu, pondasi cerucuk ditanamkan pada kedalam tertentu 

dimana sebelumnya kita terlebih dahulu melakukan penggalian tanah asli sesuai 

dengan kedalaman yang direncanakan,  dan setelah itu baru dilakukan penancapan 

kayu cerucuk. 

Untuk pelaksanaan pemancangan kayu cerucuk dapat dilakukan secara manual 

(tenaga manusia) dan dapat juga dilakukan dengan mekanik atau alat mesin yang 

sering disebut mesin pancang (back hoe). Pada prinsipnya kedua cara tersebut 

adalah melakukan pemberian tekanan ke kepala kayu pancang sehingga kayu akan 

tergeser secara vertikal kedalam tanah yang ditumbukkan. 

Secara umum, untuk pondasi cerucuk kayu yang dipergunakan harus mengikuti 

persyaratan teknis yaitu : 



13 

 

1. Kayu harus mempunyai diameter yang seragam yaitu antara 8 – 15 cm, 

dimana pada ujung terkecil tidak boleh kurang dari 8 cm dan pada ujung 

terbesar tidak melebihi 15 cm 

2. Kayu harus dalam bentang yang lurus  untuk kemudahan penancapan dan 

juga daya dukung yang makin besar. 

3. Jenis kayu harus merupakan kayu yang tidak busuk jika terendam air, kayu 

tidak dalam kondisi busuk dan tidak dalam keadaan mudah patah jika ada 

pembebanan. 

Jenis kayu yang sering dipergunakan adalah : 

1. Kayu Gelam 

2. Kayu Medang 

3. Kayu Betangor 

4. Kayu Ubah 

5. Kayu Dolken 

 

C. Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah didefiniskan sebagai kekuatan maksimum tanah menahan 

tekanan dengan baik tanpa menyebabkan terjadinya failure. Sedangkan failure 

pada tanah adalah penurunan (sattlement) yang berlebihan atau ketidakmampuan 

tanah melawan gaya geser dan untuk meneruskan beban pada tanah. (Bowles J.E, 

1992). 
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Gambar 2.5. Daya Dukung Batas Dari Tanah Pondasi 

Gambar diatas menunjukkan bahwa apabila beban bekerja pada tanah pondasi 

dinaikkan maka penurunan akan meningkat dengan cepat setelah gaya telah 

mencapai gaya tertentu dan kemudian penurunan akan terus berlanjut, meskipun 

beban tidak ditambah lagi. 

 

D. Pondasi Telapak 

Pondasi telapak adalah suatu pondasi yang mendukung bangunan secara langsung 

pada tanah pondasi, bilamana terdapat lapisan tanah yang cukup tebal dengan 

kualitas yang baik yang mampu mendukung bangunan itu pada permukaan tanah 

atau sedikit di bawah permukaan tanah. Jika di bawah suatu lapisan permukaan 

yang tipis terdapat suatu lapisan tanah yang baik, maka meskipun kualitas tanah 

pondasi itu kurang baik, dalam beberapa hal kita dapat menerapkan suatu cara 

perbaikan tanah pondasi. 
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E. Landasan Teori 

1. 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 2.1 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 

bebasUjung 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 2.2 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 2.3 Gaya lateral ijin bekerja pada kepala tiang beton dan kayu di dalam 

tanah lempung pada kondisi jangka panjang (Pelekomite,1973) 

Luas 

tampan

g tiang 

(m
2
) 

Momen 

lentur 

maksimu

m (t.m) 

Gaya lateral ijin (ton) 

Lempun

g tg ø = 

0,5 

Lana

u 

Tg ø 

= 0,7 

Pasi

r 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 

   

2.  Tiang Ujung Jepit dan Tiang Tjung 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) 
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 Metode Broms 

a. Tiang dalam tanah kohesif 

Tahanan tanah ultimit tiang yang terletak pada tanah kohesif atau lempung (ø = 

0) bertambah kedalaman, yaitu dari 2cu dipermukaan tanah sampai 8-12cu pada 

kedalam kira-kira 3 kali diameter tiang. Tahanan tanah dianggap sama dengan 

nol di permukaan tanah sampai kedalaman 1,5 kali diameter tiang (1,5d) dan 

konstan sebesar 9cu untuk kedalam yang lebih besar dari 1,5d tersebut. 

b. Tiang ujung bebas 

Mekanisme keruntuhan tiang ujung bebas untuk tiang panjang (tiang tidak 

kaku) dan tiang pendek (tiang kaku) 

Mmak = Hu (e + 3d/2 + f) - ½ f (9cudf) 

   = Hu (e + 3d/2 + f) - ½ fHu 

   = Hu (e + 3d/2 + ½ f) 

Momen maksimum dapat pila dinyatakan oleh persamaan : 

Mmak  = (9/4) dg
2
 cu 

c. Tiang ujung jepit 

Pada tiang ujung jepit Broms mengganggap bahwa momen yang terjadi pada 

tubuh tiang yang tertanam di dalam tanah sama dengan momen yang terjadi di 

ujung atas tiang yang terjepit oleh pelat penutup tiang (pile cap). Dapat 

dihitung tahanan tiang ultimit terhadap beban lateral : 

Hu  = 9cud (L – 3d/2) 

Mmak = Hu ( L/2 + 3d/4) 
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Untuk tiang dengan panjang sedang dimana tiang akan mengalami keluluhan 

atas terjepit dapat digunakan untuk menghitung My, yaitu dengan mengambil 

momen terhadap permukaan tanah: 

My = (9/4) cud g
2
 – 9 cud f (3d/2 = f/2) 

Untuk tiang panjang berlaku persamaan : 

Hu =       2M y 

        3d / 2 + f / 2 

 

3.  Kapasitas Daya Dukung Tiang Dari Hasil Sondir 

Diantara perbedaan tes dilapangan, sondir atau cone penetration test (CPT) 

seringkali sangat dipertimbangkan berperanan dari geoteknik. CPT atau sondir ini 

test yang sangat cepat, sederhana, ekonomis dan test tersebut dapat dipercaya 

dilapangan dengan pengukuran terus menerus dari permukaan tanah – tanah dasar. 

CPT atau sondir ini dapat juga mengkalsifikasikan lapisan tanah dan dapat 

memperkirakan kekuatan dan karakteristik dari tanah. Didalam perencanaan 

pondasi tiang pancang (pile), data tanah sangat diperlukan dalam merencanakan 

kapasitas daya dukung (bearing capacity) dari tiang pancang sebelum 

pembangunan dimulai, guna menentukan kapasitas daya dukung ultimit dari tiang 

pancang. Kapasitas daya dukung ultimit ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

Qu =  Qb + Qs =  qb.Ab + f . As  

Dimana : 

Qu = Kapasitas daya dukung aksial ultimit tiang pancang. 

Qb = Kapasitas tahanan di ujung tiang. 
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Qs = Kapasitas tahanan kulit 

qb = Kapasitas daya dukung di ujung tiang persatuan luas. 

Ab = Luas di ujung Tiang. 

F   = Satuan tahanan kulit persatuan luas. 

As = Luas kulit tiang. 

 

4.  Analisis Daya Dukung Menurut Terzaghi (1943) 

 

Df ≤B       (1) 

dengan : 

Df = Kedalaman pondasi dangkal dari  permukaan tanah (m)  

B = Lebar pondasi (m)  

Persamaan daya dukung untuk pondasi memanjang menurut Terzaghi (1943) 

dinyatakan sebagai berikut : 

qu =  cNc + Df  . γ . Nq+ 0,5 γB . Nγ   (2) 

 

dengan : 

qu  = Daya dukung ultimit pada pondasi memanjang (kN/m
2
) 

c  = Kohesi tanah 

Df  = Kedalaman pondasi (m) 

Γ  =  Berat volume tanah (kN/m
3
) 

Nc,Nq,Nγ=  Faktor daya dukung Terzaghi 

Nilai- nilai Nc, Nq, Nγadalah fungsi dari besarnya sudut geser dalam (ø) yang 

diberikan Terzaghi. 
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Untuk bentuk-bentuk pondasi yang lain, Terzaghi (1943) dalam Das, (2004) 

memberikan  pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimit yang 

didasarkan pada analisis pondasi memanjang, sebagai berikut : 

 Pondasi bujur sangkar 

qu  =  1,3 cNc + Df . γ . Nq + 0,4 γ. B . Nγ  (3) 

 Pondasi lingkaran 

qu=  1,3 cNc + Df . γ . Nq+ 0,3 γ. B . Nγ  (4) 

 Pondasi empat persegi panjang 

qu= cNc (1 + 0,3 B/L)+ Df  . γ . Nq+ 0,5 γ.B 

Nγ(1 – 0,2 B/L)       (5) 

 Daya Dukung Ultimit 

qu  =  
𝑃𝑢

𝐴
 

Dimana: 

qu= Daya Dukung Ultimit 

𝑃𝑢=  Beban Ultimit 

A= Luas Pondasi 

 

5.  Analisis Daya Dukung Meyerhof 

Meyerhof (1951, 1963) dalam Bowles (1992)menyarankan persamaan daya 

dukung yangmirip dengan rumus Terzaghi tetapi memasukkansuatu faktor bentuk 

sq, factorkedalaman didanfaktor kemiringanii. 
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 Beban vertikal 

qu= c Nc sc dc + DfγNq sq dq + 0,5γ B Nγ  sγdγ  (6) 

 Beban miring 

qu= c Nc dc ic + DfγNq dq iq + 0,5γ B Nγ  dγiγ  (7) 

 


