
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Teori Dasar 

 
Pondasi Tiang digunakan untuk mendukung bangunan yang lapisan tanah kuatnya 

terletak sangat dalam, dapat juga digunakan untuk mendukung bangunan yang 

menahan gaya angkat keatas. Pondasi tiang juga digunakan untuk mendukung 

bangunan bangunan dermaga. 

Pondasi tiang digunakan untuk beberapa maksud, antara lain : 

1. Untuk meneruskan beban bangunan yang terletak diatas air atau tanah lunak, 

ke tanah pendukung yag kuat. 

2. Untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman 

tertentu sehingga pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang 

cukup untuk mendukung beban tersebut dengan gesekan dinding tiang dan 

tanah di sekitarnya. 

3. Untuk mengangker bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat keatas akibat 

tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. 

4. Untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring. 

5. Untuk memadatkan tanah pasir, sehingga kapasitas dukungan tanah tersebut 

bertambah. 

6. Untuk mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah 

tergerus air. 
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Ditinjau dari volume tanah yang pindah saat pemancangan, pondasi tiang dapat 

dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut: 

1. Tiang pemindahan besar (large displacement pile), yaitu tiang pejal berlubang 

dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah sehingga terjadi 

perpindahan volume tanah yang relatif besar, diantaranya tiang kayu, tiang 

beton pejal, tiang beton prategang (pejal atau berlubang), tiang baja bulat 

(tertutup pada ujungnya). 

2. Tiang perpindahan kecil (small displacement pile), hampir sama dengan 

kategori pertama hanya saja volume tanah yang dipindahkan relatif kecil. 

Contohnya tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja “H”, tiang 

baja bulat ujung terbuka. 

3. Tiang tanpa perpindahan (non displacement pile), yaitu tiang yang dipasang 

dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanahnya terlebih dahulu. 

Pondasi juga harus memenuhi dua persyaratan dasar, antara lain: 

1. Faktor keamanan terhadap keruntuhan geser (shear failure) dari tanah 

pendukung harus memadai. 

2. Penurunan pondasi dapat terjadi dalam batas toleransi dan penurunan sebagian 

(differential settlement) tidak boleh mempengaruhi fungsi struktural. 

 
2.2 Jenis Tiang Pancang 

2.2.1 Tiang Kayu 

 
Tiang kayu umumnya murah dan mudah penggunaannya. Kelemahan tiang kayu 

mudah mengalami pembusukan dan dimakan serangga, agar tiang kayu tidak 

mengalami kerusakan pada saat pemancangan ujung tiang dilindungi dengan 
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sepatu besi. Beban maksimum yang dapat dipikul oleh tiang kayu tunggal adalah 

270 – 300 kN. 

 
2.2.2 Tiang Beton 

 
Tiang Beton terdiri dari : 

 
1. Tiang Beton Pracetak 

Tiang beton pracetak yaitu tiang dicetak dilokasi tertentu, setelah jadi barulah 

tiang ini diangkut kelokasi pemancangan untuk dipasang. Keuntungan tipe ini 

adalah pemancangan dapat berjalan dengan cepat karena tiang beton telah 

dicetak di pabrik, kualitas lebih dapat diandalkan, tiang yang dipancang dengan 

cara penumbukan sangat cocok untuk mempertahankan daya dukung vertikal. 

Sedang kerugiannya jika dipancang dengan penumbukan akan menimbulkan 

getaran disekeliling, untuk tiang dengan diameter yang besar akan berat dan 

sulit dalam pengangkutan. 

2. Tiang Beton Cetak di Tempat 

Jenis ini terdiri dari 2 tipe, yaitu: tiang yang berselubung pipa dan tiang yang 

tak berselubung pipa. Pada tiang yang berselubung pipa baja, terlebih dahulu 

dipancangkan ke dalam tanah, kemudian kedalam lubang dimasukkan adukan 

beton, pada akhirnya nanti pipa besi tetap tinggal di didalam tanah. Untuk tiang 

yang berselubung pipa, prosesnya hampir sama dengan yang berselubung pipa, 

hanya saja pipa ditarik keluar setelah pengecoran. 

Keuntungan dari tiang beton yang dicor ditempat yaitu: getaran yang terjadi 

relatif kecil, sedangkan kerugiannya antara lain beton harus ditempatkan di 

dalam keadaan kering, setelah pembetonan penyambungan sukar dilakukan, 
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kualitas adukan beton setelah dituangkan cenderung berkurang dikarenakan 

tercampur dengan reruntuhan tanah. 

 
2.2.3 Tiang Baja Profil 

 
Tiang baja profil mudah penggunaannya dan mempunyai kelebihan dapat 

mendukung pukulan yang besar waktu dipancang pada lapisan yang keras, mudah 

disambung, kapasitas tinggi dan pergeserannya kecil, sedangkan kelemahannya 

adalah mudah berkarat dan menimbulkan suara gaduh pada saat pemancangan.  

Bentuk baja profil yaitu H, empat persegi panjang, bulat dan lain lain. 

 
2.2.4 Tiang Komposit 

 
Tiang komposit adalah tiang yang terbuat dari kombinasi beberapa bahan tiang 

pancang menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mengatasi masalah masalah 

tertentu. 

 
2.3 Cara Pemancangan Tiang 

 
Pemancangan tiang kedalam tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a.  Pemukul jatuh (drop hammer)  

Pemukul jatuh terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Pemberat 

ditarik dengan jatuh tinggi tertentu kemudain dilepas dan menumbuk tiang. 

Pemakaian alat tipe ini membuat pelaksanaan berjalan lambat sehingga alat 

ini hanya dipakai pada volume pekerjaan yang kecil. 

b. Pemukul aksi tunggal (single-action hammer) 
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Pemukul aksi tunggal berbentuk memanjang dengan ram yang bergerak naik 

oleh udara atau uang yang terkompresi, sedangkan gerakan turun ram 

disebabkan oleh beratnya sendiri. Energi pemukul aksi tunggal adalah sama 

dengan berat ram dikalikan jatuhnya. 

c. Pemukul Aksi Dobel (dauble-action hammer) 

Pemukul aksi dobel menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan 

untuk mempercepat gerakan kebawahnya. Kecepatan dan energi output 

biasanya lebih tinggi daripada pemukul aksi tunggal. 

d.  Pemukul diesel (diesel hammer) 

pemukul dieselterdiri dari silinder, ram, blok anvil dan sistem injeksi bahan 

bakar. Pemukul tipe ini umumnya kecil, ringan dan digerakkan dengan 

menggunakan bahan bakar minyak. Energi pemancangan total yang 

dihasilkan adalah jumlah benturan ram ditambah ditambah energi hasil dari 

ledakan. 

e.  Pemukul Getar (vibratory hammer) 

 Pemukul getar merupakan alat pancang yang bergetar pada frekwensi tinggi. 

f.  Pemancangan pancar air atau prapemboran (jetting or preagering) 

pemancaran air kadang-kadang digunakan untuk membantu menyisipkan 

tiang pancang ke dalam tanah, yang terdiri dari arus air yang berkekuatan 

tinggi pada titik tiang pancang untuk memindahkan tanah. Metode ini 

digunakan untuk melonggarkan pasir atau kerikil kecil dimana karena suatu 

sebab tiang pancang harus menembus kedalaman yang lebih dalam.    
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2.4 Beban Horisontal 

 
Pondasi tiang pancang harus dirancang memperhitungkan beban horisontal atau 

beban lateral, seperti : beban angin, tekanan tanah lateral, beban gelombang air, 

benturan kapal dan lain-lain. Dalam analisis, kondisi kepala tiang dibedakan 

menjadi 2, yaitu : 

a. Kepala tiang terjepit (fixed head) 

Adalah tiang yang pada bagian atasnya terjepit, biasa digunakan pada gedung 

atau bangunan tinggi. 

b. Kepala tiang bebas (free head) 

Adalah tiang yang pada bagian atasnya tidak terjepit, biasanya digunakan pada 

jembatan. 

Beban lateral yang harus didukung pondasi tiang bergantung pada rangka 

bangunan yang mentransfer gaya lateral kekolom bagian bawah. Pondasi tiang 

yang dipasang vertikal harus dirancang untuk menahan beban lateral yang cukup 

besar, maka tanah (khusus pada bagian atas) yang berfungsi sebagai pendukung 

juga harus mampu menahan gaya yang bekerja. 

Tiang pondasi juga perlu dihubungkan dengan gelagar-gelagar horisontal yang 

berfungsi sebagai penahan gaya lateral. 

Gaya lateral besarnya tergantung pada kekakuan tiang, tipe tiang, macam tiang, 

penanaman ujung tiang kedalam plat penutup kepala tiang, sifat gaya-gaya dan 

besarnya defleksi yang terjadi. Apabila gaya lateral yang bekerja besar maka tiang 

yang dirancang dapat menggunakan tiang miring. 

Beban lateral yang diijinkan pada pondasi tiang diperoleh berdasarkan salah satu 

dari dua kriteria sebagai berikut : 
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a. Beban lateral ijin yang ditentukan dengan membagi beban lateral ultimit 

dengan nilai faktor keamanan. 

b. Beban lateral ditentukan berdasarkan defleksi maksimum yang diijinkan (0,25 

inch atau 0,00635 m). 

Dalam perhitungan pondasi tiang yang menerima beban lateral selain perlu 

mempertimbangkan kondisi kepala tiang juga perlu dilakukan pertimbangan 

terhadap perilaku tiang, tiang berperilaku seperti tiang panjang (elastis) maupun 

tiang berperilaku seperti tiang pendek (kaku). 

 
2.5  Pemilihan Tipe Dermaga 

 
Dermaga dibangun untuk melayani kebutuhan tertentu. Pemilihan tipe dermaga 

sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani (dermaga penumpang atau 

barang yang bisa berupa barang satuan, curah atau cair), ukuran kapal, arah 

gelombang dan angin, kondisi topografi, dan tanah dasar laut, dan yang paling 

penting adalah tinjauan ekonomi untuk mendapatkan bangunan yang paling 

ekonomis. Pemilihan tipe dermaga didasarkan pada tinjauan berikut ini : 

1. Tinjauan topografi daerah pantai 

Di perairan yang dangkal sehingga kedalaman yang cukup agak jauh dari 

darat, penggunaan jetty akan lebih ekonomis karena tidak diperlukan 

pengerukan yang besar. 

Sedang di lokasi di mana kemiringan dasar cukup curam, pembuatan pier 

dengan melakukan pemancangan tiang di perairan yang dalam menjadi tidak 

praktis dan sangat mahal, pembuatan wharf adalah lebih tepat. 
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2. Jenis kapal yang dilayani 

Dermaga yang melayani kapal minyak (tanker) dan kapal barang curah 

mempunyai konstruksi yang ringan dibanding dengan dermaga barang 

potongan (general cargo), karena dermaga tersebut tidak memerlukan 

peralatan bongkar muat barang yang besar (kran), jalan kereta api, gudang 

gudang dan lain sebagainya, untuk melayani kapal tersebut penggunaan pier 

akan lebih ekonomis.  

3. Daya dukung tanah 

Kondisi tanah sangat menentukan dalam penentuan tipe dermaga, pada 

umumnya tanah di daratan mempunyai daya dukung yang lebih besar dari 

pada tanah di dasar laut. Ditinjau dari daya dukung, pembuatan wharf atau 

dinding penahan tanah lebih menguntungkan, tetapi apabila tanah dasar berupa 

karang pembuatan pier akan lebih murah karena tidak diperlukan pengerukan 

dasar karang. 

 


