
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Umum 

Tanah adalah akumulasi partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan 

antara partikelnya, yang terbentuk kerena pelapukan dari batuan. 

Tanah merupakan bahan bangunan yang paling berlimpah di dunia dan di 

beberapa daerah tanah tanah tersebut merupakan bahan bangunan pokok yang 

dapat diperoleh di daerah setempat. 

Tanah terdiri dari tiga komponen: padat (butir pasir, debu, dan bahan organik) 

,cair (air didalam pori tanah) ,dan udara (di dalam pori tanah). (World 

Agroforestry Center, 2004) 

 

Tanah selalu mempunyai peranan penting dalam suatu pekerjaan konstruksi.Tanah 

adalah sebagai dasar pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari 

bangunan itu sendiri.Pada umumnya semua bangunan dibuat diatas dan dibawah 

permukaan tanah. Maka diperlukan suatu sistem pondasi yang akan menyalurkan 

beban dari bangunan ke tanah. 

 

Setiap fondasi mampu mendukung beban sampai batas keamanan yang telah 

ditentukan, termasuk mendukung beban maksimum yang mungkin terjadi.Jenis 
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fondasi yang sesuai dengan tanah pendukung yang terletak pada kedalaman 10 

meter dibawah perukaan tanah pondasi tiang. 

 

Secara umum pondasi tiang merupakan element struktur yang berfungsi 

meneruskan beban pada tanah, baik beban dari arah vertikal maupun arah 

horizontal.Pemakaian fondasi tiang pancang pada suatu bangunan, apabila tanah 

dasar dibawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung yang cukup 

untuk memikul berat bangunan dan bebannya, atau apabila tanah keras yang 

mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan 

bebannya tetapi letaknya sangat dalam. 

 

B.  Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah dibuat pada dasar nya untuk memberikan informasi 

tentang karakteristik dan sifat sifat fisis tanah.Karena variasivasif dan prilaku 

tanah yang begitu beragam, sistim klasifikasi secara umum mengelompokan tanah 

ke dalam kategori yang umum di mana tanah memiliki kesamaan sifat fisis.Sistem 

identifikasi untuk menentukan sifat sifat mekanis dan geoteknis tanah.System 

klasifikasi tanah yang umum di gunakan untuk mengelompokan tanah adalah 

Unified Soil Clasification System (USCS).Sistem ini didasarkan pada sifat sifat 

tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indek 

plastisitasnya. 

Ada beberapa klasifikasi yang ditemukan oleh Mountohar,AS antara lain : 

1. Klasifikasi Tanah Menurut Unified Soil Clasification System (USCS) 

Klasifikasi tanah system ini diajukan pertaman kali oleh Casagrande dan 
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selanjutnya di kembangkan oleh United State Bureau Of Reclamation 

(USBR) dan United State Army Corps Of Engineer (USACE). Dalam bentuk 

yang sekaran, sistem ini banyak digunakan dalam berbagai pekerjaan 

geoteknik. 

2. Sistem Klasifikasi Association Of State Higway and Transportation Official 

Classfication (AASHTO) 

Sistem klasifikasi AASHTO berguna untuk menentukan kualitas tanah guna 

pekerjaan jalan yaitu lapis dasar dan tanah dasar.Karena sistem ini ditujukan 

untuk pekerjaan jalan tersebut, maka penggunaan sistem ini dalam prakteknya 

dipertimbangkan terhadap maksud aslinya. 

 

C.  Dermaga 

Dermaga adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang dan angina 

untuk berlabuhnya kapal – kapal.Dermaga ini hanya merupakan daerah perairan 

dengan bangunan-bangunan yang diperlukan untuk pembentukannya, 

perlindungan, dan perawatan seperti pemecah gelombang, jetty dan sebagainya. 

 

Adapun jenis-jenis dermaga adalah sebagai berikut : 

1. Dermaga barang umum, adalah dermaga yang dipergunakan untuk bongkar 

muat barang umum. 

2. Dermaga peti kemas, dermaga yang khusus diperuntuhkan untuk bongkar peti 

kemas. 

3. Dermaga curah, adalah dermaga yang dipergunakan untuk bongkar muat 

barang curah yang biasanya menggunakan ban berjalan. 
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4. Dermaga khusus, adalah dermaga yang khusus digunakan untuk mengangkut 

barang khusus. Seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas. 

5. Dermaga kapal ikan, adalah dermaga yang digunakan kapal ikan. 

 

D.  Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang digolongkan berdasarkan kualitas bahan material dan cara 

pelaksanaan. Menurut kualitas bahan material yang digunakan, tiang pancang 

dibedakan menjadi empat yaitu tiang pancang kayu.Tiang pancang beton, tiang 

pancang baja, dan tiang pancang composite.Pada umumnya di lapangan dijumpai 

tipe tiang yang merupakan kombinasi dari ketiga hal tersebut. Keadaan ini 

disebabkan karena jenis tanah merupakan campuran/kombinasi tanah berbutir 

kasar tanah berbutir halus dan kadang-kadang merupakan tanah yang kompak 

sehingga cara tiang meneruskan beban ke tanah dasar pondasi merupakan 

kombinasi. 

Pemakaian pondasi tiang pancang mempunyai keuntungan dan kerugian, adalah 

sebagai berikut ini. 

Keuntungan yaitu : 

1. Karena tiang dibuat di pabrik dan pemeriksaan kualitas ketat, hasilnya lebih 

dapat diandalkan. 

2. Prosedur pelaksaan tidak dipengaruhi oleh air tanah. 

3. Daya dukung dapat diperkirakan berdasarkan rumus tiang pancang sehingga 

mempermudah pengawasan pekerjaan konstruksi. 

Kerugian yaitu : 
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1. Karena dalam pelaksanaan menimbulkan getaran dan kegaduhan maka pada 

daerah yang berpenduduk padat di kota dan desa. 

2. Pemancangan sulit, bila diameter terlalu besar. 

3. Bila panjang tiang pancang kurang, maka untuk melakukan penyambungannya 

sulit dan memerlukan alat penyambung khusus. 

 

E.  Pasang Surut 

Pasang surut adalah fenomena naik turunnya muka air laut yang diakibatkan oleh 

gaya tarik menarik antara bumi dengaan benda-benda di angkasa terutama bulan 

dan matahari. Walau bulan mempunyai masa yang relative kecil disbanding 

matahari, namun karena yang letaknya relative dekat dengan bumi, makapengaruh 

bulan adalah lebih besar dbandingkan matahari. Kejadian pasang surut merupakan 

kejadian yang berosilasi, sehingga semakin panjang data yang dikumpulkan akan 

semakin baik hasil prediksi pasang surut. 

Mengingat elevasi muka air laut selalu berubah setiap hari, maka diperlukan suatu 

elevasi yang di tetapkan berdasarkan data pasang surut, yang dapat digunakan 

sebagai pedoman didlam perencanaan suatu pelabuhan. 

Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Muka air tinggi adalah muka air tinggi yang dicapai pada saat air pasang 

dalam satu siklus pasang surut. 

2. Muka air rendah adalah kedudukan muka air terendah yang dicapai pada saat 

air surut dalam siklus pasang surut. 

3. Muka air tinggi rerata adalah rerata dari muka air tinggi selama periode sekitar 

19 tahun. 
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4. Muka air rendah rerata adalah rerata dari muka air rendah selama priode 

sekitar 19 tahun. 

5. Muka air laut rerata adalah muka air rerata antara muka air tinggi rerata dan 

muka air rendah rerata. 

6. Muka air tinggi tertinggi adalah air tertinggi pada saat pasang surut purnama. 

7. Air rendah terendah adalah air terendah pada saat pasang surut purnama. 

 

F.  Gelombang 

Gelombang merupakan factor penting didalam perencanaan pelabuhan. 

Gelombang laut dapat dibangkitkan oleh angin, gaya tarik matahari dan bulan 

(pasang surut), letusan gunung berapi atau gempa di laut, kapal yang bergerak, 

dan sebagainya. 

 

Gelombang secara garis besar bias di kelompokkan ke dalam 2 katagori, 

tergantung pada rasio antara panjang gelombang (L) dan kedalaman air (h). Jika 

L/h >>1 maka termasuk gelombang panjang.Masuk dalam katagori ini adalah 

gelombang pasang surut, gelombang banjir pada sungai.Jika L/h tidak lebih dari 1, 

maka termasuk gelombang pendek. 

Pada gelombang pendek, percepatan vertikal memainkan peran yang cukup 

penting.Hal ini mengimplikasikan bahwa tekanan yang diakibatkan oleh 

gelombang adalah tidak seragam sepanjang arah vertikal.Profil dari kecepatan 

arah horizontal adalah tidak seragam sepanjang arah vertikal.Gesekan dasar 

menjadi hal yang tidak terlalu penting dikaitkan dengan profil kecepatan pada air 

dalam. 
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G.  Gaya Benturan Kapal 

Pada waktu merapat ke dermaga kapal masih mempunyai kecepatan sehingga 

terjadi benturan antara kapal dan dermaga.Dalam perencanaan dianggap bahwa 

benturan maksimum terjadi apabila kapal bermuatan penuh menghantam dermaga 

pada sudut 10° terhadap sisi depn dermaga. 

 

Gaya benturan kapal yang harus ditahan dermaga tergantung pada energy 

benturan yang diserap oleh sistem fender yang dipasang pada dermaga.Gaya 

benturan bekerja secara horizontal dan dapat di hitung berdasarkan energy 

benturan. Hubungan antara gaya dan energy benturan tergantung pada type fender 

yang digunakan. 

 

H. Pemecah Gelombang 

Pemecah gelombang adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah 

perairan pelabuhan dari gangguan gelombang-gelombang.Bangunan ini 

memisahkan perairan dari laut bebas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak 

dipengaruhi oleh gelombang besar di laut. 

 

Pada prinsipnya, pemecah gelombang dibuat sedemikian rupa sehingga mulut 

pelabuhan tidak menghadap ke arah gelombang dan arus dominan yang terjadi di 

lokasi pelabuhan.Ada beberapa macam pemecah gelombang, ditinjau dari bentuk 

dan bahan bangunan yang digunakan.Menurut bentuk nya, pemecah gelombang 

dapat dibedakan pemecah gelombang sisi miring, tegak, dan campuran. Pemecah 

gelombang bias dibuat dari tumpukan batu, blok beton, blok massa, dan 
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sebagainya. Demensi pemecah gelombang tergantung dari banyak factor, 

diantaranya adalah ukuran dan layout perairan pelabuhan, kedalam laut, tinggi 

pasang surut, gelombang, ketenangan yang diharapkan , dan transport sedimen di 

sekitar lokasi pelabuhan. 

 


