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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Uraian Umum 

Pada prinsipnya perencanaan suatu struktur jembatan meliputi perencanaan 

struktur atas dan perencanaan struktur bawah. Perencanaan struktur atas (upper 

structure) meliputi bagian struktur yang ada diatas permukaan tanah seperti 

kerangka pemikul struktur tersebut. Sedangkan untuk bangunan bawah (sub 

structure) merupakan bagian struktur yang berada di bawah permukaan tanah, 

dalam hal ini struktur yang dimaksud adalah pondasi. 

 

2.2  Pembebanan Jembatan 

Standar peraturan yang digunakan dalam menganalisa pembebanan 

jembatan adalah standar peraturan  SNI 1725:2016 tentang pembebanan untuk 

jembatan. Beban – beban yang direncanakan akan bekerja dalam struktur 

jembatan tergantung dari fungsi jembatan, bentuk/tipe, ketinggian jembatan, dan 

sebagainya. Secara garis besar pembebanan pada jembatan dibagi 3 jenis beban, 

yaitu beban permanen, beban lalu lintas/beban hidup, dan aksi lingkungan. Pada 

Gambar 2.1 berikut ini merupakan penglompokkan beban yang bekerja pada 

jembatan : 

 
Gambar 2.1 Skema Pembebanan Jembatan 

 

Pembebanan 
Jembatan

Beban Permanen
Berat Sendiri (MS) 

Beban Mati Tambahan 
(MA)

Beban Lalu Lintas
Beban Lajur "D" 
Beban Truck "T" 

Gaya Rem

Aksi Lingkungan
Beban Angin 

Pengaruh Gempa
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2.2.1 Simbol dan Kombinasi Pembebanan 

Berdasarkan SNI 1725 - 2016 terdapat beban permanen dan transien yang 

harus diperhitungkan dalam perencanaan jembatan.  

   Beban Permanen 

MS = Beban mati komponen struktural dan non struktural jembatan 

MA = Beban mati perkerasan dan utilitas 

TA = Gaya horizontal akibat tekanan tanah 

PL = Gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan yang disebabkan oleh 

proses pelaksanaan, termasuk semua gaya yang terjadi akibat 

perubahaan statika yang terjadi pada konstruksi segmental 

PR = Prategang 

   Beban Transien 

SH = Gaya akibat susut/rangkak 

TB = Gaya akibat rem 

TR = Gaya akibat sentrifugal 

TC = Gaya akibat tumbukan kendaraan 

TV = Gaya akibat tumbukan kapal 

EQ = Gaya gempa 

BF = Gaya friksi 

TD = Beban lajur “D” 

TT = Beban truk “T” 

TP = Beban pejalan kaki 

SE = Beban akibat penurunan 

ET = Gaya akibat temperatur gradien 

EUn = Gaya akibat temperatur seragam 

EF = Gaya apung 

EWS = Beban angin pada struktur 

EWL = Beban angin pada kendaraan 

EU = Beban arus dan hanyutan 
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Faktor beban untuk setiap beban untuk setiap kombinasi pembebanan 

harus diambil seperti yang ditentukan dalam Tabel 2.1. Faktor beban harus dipilih 

sedemikian rupa untuk menghasilkan kondisi ekstrem akibat beban yang bekerja. 

Kombinasi pembebanan yang mungkin terjadi harus diinvestigasi dimana setiap 

beban yang diindikasikan untuk diperhitungkan dalam kombinasi pembebanan 

harus dikalikan dengan faktor beban yang sesuai.  

 

Tabel 2.1 Kombinasi beban umum untuk keadaan batas kelayanan dan ultimit 

Keadaan 
Batas 

MS 
MA 
TA 
PR 
PL 
SH 

TT 
TD 
TB 
TR 
TP 

EU EWS EWL BF EUn TG ES 

Gunakan 
salah satu 

EQ TC TV 

Kuat I γp 1,8 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    
Kuat II γp 1,4 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    
Kuat III γp - 1,00 1,40 - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    
Kuat IV γp - 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 - -    
Kuat V γp - 1,00 0,4 1,00 1,00 0,50/1.20 γTG γES    
Ektrem I γp γEQ 1,00 - - 1,00 - - - 1,00   
Ektrem 
II 

γp 0,50 1,00 - - 1,00 - - -  1,00 1,00 

Daya 
layan I 

1,00 1,00 1,00 0,3 1,00 1,00 1,00/1,20 γTG γES    

Daya 
layan II 1,00 1,30 1,00 - - 1,00 1,00/1,20 -     

Daya 
layan III 

1,00 0,80 1,00 - - 1,00 1,00/1,20 γTG γES    

Daya 
layan IV 1,00 - 1,00 0,70 - 1,00 1,00/1,20 - 1,00    

Fatik 
(TD dan 
TR) 

- 0,75 - - - - - - -    

Catatan: γp dapat berupa γMS, γMA, γTA, γPR γPL ,γSH tergantung beban yang ditinjau 
γEQ adalah faktor beban hidup kondisi gempa 

Sumber: SNI1725:2016 
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2.2.2 Beban Permanen 

Beban permanen (dead load) adalah beban yang bekerja sepanjang waktu 

dan berasal dari semua beban permanen dari berat sendiri jembatan dan bagian 

dari perlengkapan jembatan. Beban permanen dibedakan menjadi berat sendiri 

jembatan (MS) dan beban mati tambahan (MA). Besarnya kerapatan massa dan 

berat isi untuk berbagai macam bahan yang digunakan dalam perhitungan beban 

diberikan dalam Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 Berat isi untuk beban mati 

No Bahan 
Berat/Satuan Isi 

(kN/m3) 
Kerapatan Massa 

(kg/m3) 
1. Lapisan permukaan aspal 

(bituminous wearing surfaces) 
22 2245 

2. Besi tuang (cast iron) 71 7240 
3. Timbunan tanah didapatkan 

(compacted sand, silt or clay) 
17,2 1755 

4. Kerikil didapatkan (rolled gravel, 
macadam or ballast) 18,8-22,7 1920-2315 

5. Beton aspal (asphalt 
concrete) 

22 2245 

6. Beton Ringan (low 
density) 

12,25-19,6 1250-2000 

7. Beton f’c < 35 MPa 22,00-25,00 2320 
35<f’c<105 Mpa 22+0,022 f’c 2240-2.29 f’c 

8. Baja (steel) 78,5 7850 
9. Kayu (ringan) 7,8 800 
10. Kayu keras (hard wood) 11,0 1125 

Sumber : SNI 1725 : 2016 

 

a. Berat Sendiri (MS) 

Berat sendiri adalah berat bagian jembatan yang ditinjau 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. Adapun faktor beban yang digunakan untuk 

berat sendiri dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Faktor beban untuk berat sendiri 

Sumber : SNI 1725 : 2016 

 

b. Beban Mati Tambahan (MA) 

Beban mati tambahan merupakan kumpulan berat setiap komponen dan non-

struktural. Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk 

suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural, dan besarnya 

dapat berubah selama umur jembatan. Dalam hal tertentu, nilai faktor beban mati 

tambahan yang berbeda dengan ketentuan pada Tabel 2.4 boleh digunakan dengan 

persetujuan instansi yang berwenang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila instansi 

tersebut melakukan pengawasan terhadap beban mati tambahan pada jembatan, 

sehingga tidak dilampaui selama umur jembatan. 

Tabel 2.4 Faktor beban untuk beban mati tambahan 

Tipe 
Beban 

Faktor Beban (γMA) 
Keadaan Batas Layan (γS

MA) Keadaan Batas Ultimit (γU
MA) 

Keadaan  Biasa Terkurangi 

Tetap 
Umum 1,00(1) 2,00 0,70 

Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 
Catatan: faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 

Sumber : SNI 1725 : 2016 

 

2.2.3 Beban Lalu Lintas 

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri dari beban lajur “D” 

dan beban truk “T”. Secara umum, beban “D” akan menjadi beban dalam 

perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang. 

Sedangkan beban “T” digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. 

 

Tipe 
Beban 

Faktor Beban (γMS) 
Keadaan Batas Layan (γS

MS) Keadaan Batas Ultimit (γU
MS) 

Bahan  Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja 1,00 1,10 0,90 
Almunium 1,00 1,10 0,90 

Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85 
Beton Cor di tempat 1,00 1,30 0,75 

Kayu 1,00 1,40 0,70 
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a. Beban Lajur “D” (TD) 

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

pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan 

yang sebenarnya. Jumlah beban lajur yang bekerja tergantung dari banyaknya 

jumlah lajur kendaraan itu sendiri. Beban lajur “D” terdiri atas beban terbagi rata 

(BTR) yang digabung dengan beban garis (BGT). Penyusunan komponen-

komponen BTR dan BGT dari beban “D” secara umum dapat dilihat pada Gambar 

2.2 berikut ini. 

 
Gambar 2.2 Beban Lajur “D” 

Sumber : SNI 1725-2016 Hal.39 

Untuk perhitungan kekuatan gelagar-gelagar harus digunakan 

beban “ D “ atau beban lajur adalah susunan beban pada setiap lajur lalu 

lintas yang terdiri dari beban terbagi rata (UDL) sebesar “ q “ ton per 

meter panjang per lajur, dan beban garis (KEL) sebesar “ p “ ton per lajur 

lalu lintas tersebut. Besar “q“ ditentukan sebagai berikut : 

q = 9 kPa = 0,9 t/m2  Untuk L < 30 m 

Q = 9 . [0,5 + 15/L] kPa  Untuk L > 30 m 

Sumber : SNI 1725 : 2016 hal. 39 

Keterangan : 

q  =  Intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang jembatan 

(kPa) 

L  =  Panjang total jembatan yang dibebani (meter)   
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Besar “p” ditentukan sebesar (p) = 49 kN/m atau 4,9 ton/m. Untuk beban P 

diperlukan adanya Faktor Beban Dinamis (FBD) atau Dinamic Load Allowance 

(DLA) yang merupakan hasil interaksi antara kendaraan yang bergerak dengan 

jembatan. Besarnya FBD tergantung pada frekuensi dasar dari suspensi 

kendaraan. Untuk mencari nilai FBD gunakan grafik pada Gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Faktor beban dinamis untuk beban T untuk pembebanan lajur “D” 

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal. 30 

 

b. Beban Truk “T” (TT) 

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

ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tipe gandar 

terdiri dari dua bidang kontak pembebanan yang sebagai simulasi pengaruh roda 

kendaraan berta. Hanya satu truk yang diterapkan per lajur lalu lintas rencana. 

Beban lajur truk “T” tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban “D”. Beban 

truk dapat digunakan untuk perhitungan dengan beban “D”. Adapun faktor beban 

untuk beban “T” seperti terlihat pada Tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 Faktor Beban Untuk Beban “T” 

 
Sumber : SNI 1725 :2016 Hal.41 
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Gambar 2.4 Beban “T” yang bekerja pada jembatan 

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal.41 

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

mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat dalam Gambar 2.4. Berat 

dari tiap-tiap gandar disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar yang 

merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai. Jarak antara 2 

gandar tersebut bisa berubah dari 4,0 m sampai dengan 9,0 m untuk mendapatkan 

pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan. 

 

c. Gaya Rem (TB) 

Gaya rem harus diambil yang terbesar dari : 

o 25 % dari berat gandar truk desain atau, 

o 5 % dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal. 46 

Gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua lajur rencana yang 

dimuati sesuai dengan lajur lalu lintas rencana dan yang berisi lalu lintas 

dengan arah yang sama. Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja secara 

horizontal pada jarak 1800 mm diatas permukaan jalan pada masing-masing 

arah longitudinal dan dipilih yang paling menentukan.  
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2.2.4 Aksi Lingkungan 

Aksi lingkungan memasukkan pengaruh lingkungan seperti pengaruh 

angin dan gempa. 

a. Beban Angin 

Tekanan angin yang ditentukan diasumsikan oleh angin rencana dengan 

kecepatan dasar (VB) sebesar 90 hingga 126 km/jam. Beban angin harus 

diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh 

angin. Luas area yang dihitung adalah luas area dari semua komponen, termasuk 

sistem lantai dan railling yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. Besarnya 

tekanan angin rencana dalam Mpa dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 𝑷𝑫  =  𝑷𝑩 ( 
𝑽𝑫𝒁

𝑽𝑩
 )

𝟐
    (ton) (2.1)  

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal. 56 
Keterangan : 

VDZ  : kecepatan angin rencana pada elevasi rencana, Z (km/jam) 

VB  : kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km/jam pada elevasi 

1000 mm 

PB  : tekanan angin dasar seperti yang ditentukan pada Tabel 2.6 (MPa) 

Tabel 2.6 Tekanan angin dasar 

Komponen 

bangunan atas 

Angin tekan 

(MPa) 

Angin hisap 

(MPa) 

Rangka, kolom, 

dan pelengkung 
0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 

Permukaan datar 0,0019 N/A 

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal. 56 
Gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN/mm pada 

bidang tekan dan 2,2 kN/mm pada bidang hisap pada struktur rangka dan 

pelengkung, serta tidak kurang dari 4,4 kN/mm pada balok atau gelagar. 
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b. Pengaruh Gempa 

Jembatan harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil untuk runtuh 

namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan gangguan terhadap 

pelayanan akibat gempa. Beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang 

ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respons elastik (Csm) dengan 

berat struktur ekivalen yang kemudian dimodifikasi dengan faktor respons (Rd) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 𝐄𝐐 =  
𝐂𝐬𝐦

𝐑𝐝
 𝐱 𝐖𝐭 (2.2) 

Sumber : SNI 1725 : 2016 Hal. 58 
 Keterangan : 

EQ =  Gaya gempa horizontal statis (kN) 

Csm = Koefisien respons gempa elastis 

Rd =  Faktor modifikasi respons 

Wt = Berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang 

sesuai (kN) 

  

Koefisien respons elastik (Csm) diperoleh dari peta percepatan batuan dasar 

dan spektra percepatan sesuai dengan daerah gempa dan periode ulang gempa 

rencana. Koefisien percepatan yang diperoleh berdasarkan peta gempa dikalikan 

dengan suatu faktor amplifikasi sesuai dengan keadaan tanah sampai kedalaman 

30 m di bawah astruktur jembatan. Perhitungan pengaruh gempa terhadap 

jembatan termasuk beban gempa, cara analisis, peta gempa, dan detail struktur 

mengacu pada SNI 2833:2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Jembatan. 

 

2.3   Tanah Sebagai Dasar Pondasi 

Tanah selalu mempunyai peranan yang penting pada suatu lokasi pekerjaan 

konstruksi. Menurut (Nakazawa, 1983) Tanah adalah pondasi pendukung suatu 

bangunan, atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri seperti tanggul atau 

bendungan atau kadang-kadang sebagai sumber penyebab gaya luar pada 
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bangunan, seperti tembok atau dinding penahan tanah. Jadi tanah itu selalu 

berperan pada setiap pekerjaan teknik sipil. Tenaga-tenaga Teknik Sipil yang 

berkecimpung dalam perencanaan atau pelaksanaan bangunan perlu mempunyai 

pengertian yang mendalam mengenai fungsi-fungsi serta sifat tanah itu bila 

dilakukan pembebanan terhadapnya.  

(Hardiyatmo, 1996) menyatakan tanah pada kondisi alam, terdiri dari 

campuran butiran-butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. 

Butiran-butiran tersebut dapat dengan mudah dipisahkan satu sama lain dengan 

kocokan air. Material ini berasal dari pelapukan batuan, baik secara fisik maupun 

kimia. Sifat-sifat teknis tanah, kecuali oleh sifat batuan induk yang merupakan 

material asal, juga dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang menjadi penyebab 

terjadinya pelapukan batuan tersebut. Istilah-istilah seperti kerikil, pasir, lanau dan 

lempung digunakan dalam teknik sipil untuk membedakan jenis-jenis tanah. Pada 

kondisi alam, tanah dapat terdiri dari dua atau lebih campuran jenis-jenis tanah 

dan kadang-kadang terdapat pula kandungan bahan organik. Material 

campurannya kemudian dipakai sebagai nama tambahan dibelakang material 

unsur utamanya. Sebagai contoh, lempung berlanau adalah tanah lempung yang 

mengandung lanau dengan material utamanya adalah lempung dan sebagainya.  

Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu udara, air dan bahan padat. Udara 

dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat mempengaruhi 

sifat-sifat teknis tanah. Ruang diantara butiran-butiran, sebagian atau seluruhnya 

dapat terisi oleh air atau udara. Bila rongga tersebut terisi air seluruhnya, tanah 

dikatakan dalam kondisi jenuh. Bila rongga terisi udara dan air, tanah pada 

kondisi jenuh sebagian (partially saturated). Tanah kering adalah tanah yang tidak 

mengandung air sama sekali atau kadar airnya nol. 

 

2.4  Kekuatan Tanah Sebagai Dasar Pondasi 

Menurut (Frick, 2001) keadaan kekuatan tanah sebagai dasar pondasi 

tergantung pada susunan dan struktur tanah sebagai kulit bumi yang termakan 

cuaca dan air hujan. Semakin heterogen struktur tanah tersebut, semakin sulitlah 
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perencanaan pondasi. Kekuatan tanah dapat diselidiki dengan berbagai cara, 

antara lain : 

a) Kedalaman dan ketebalan lapisan bumi, terutama lapisan yang akan 

menerima beban pondasi. 

b) Tegangan tanah (σ) yang diizinkan. 

c) Keadaan hidrologis (sifat – sifat dari lapisan tanah).  

Perlu diperhatikan bahwa disamping kekuatan atau kelemahan, kekokohan 

landasan tanah juga dipengaruhi oleh :  

a) Pemadatan dan penurunan tanah akibat vibrasi lalu lintas, peralatan berat 

perindustrian dan sebagainya. 

b) Penurunan tanah akibat perubahan hidrologis (misalnya penurunan muka 

air tanah atau kadar air di dalam tanah) atau karena pengikisan pada tepi 

sungai dan sebagainya.  

c) Pergeseran tanah atau longsor akibat tekanan berat, terendam air akibat 

banjir atau air pasang.  

Hal tersebut mengakibatkan penurunan struktur yang tak terhindarkan. 

Perencanaan pondasi yang baik akan menghambat terjadinya penurunan. Namun, 

apabila terjadi penurunan masih dalam batas toleransi. Pondasi menjamin 

kestabilan / keseimbangan struktur terhadap pembebanan (berat sendiri, beban 

hidup, retakan dan gerakan geologis kecil serta gaya tekan angin, gempa bumi dan 

sebagainya) sehingga harus diperhitungkan sedemikian rupa. Dengan pengetahuan 

tentang konsep struktur, maka pondasi merupakan bagian struktur yang 

mempunyai daya tahan paling lama sebagai landasan dari struktur bangunan. 

 

2.5  Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah di lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah dan 

jenis lapisan agar bangunan dapat berdiri dengan stabil dan tidak timbul 

penurunan (settlement) yang terlalu besar, maka pondasi bangunan harus 

mencapai lapisan tanah yang cukup padat (tanah keras). (Gunawan dkk, 1983)  

Data tanah yang diperoleh adalah dengan data SPT (Standar Penetrasi Test), 

data sondir, dan data bor log. Untuk mengetahui letak/kedalaman lapisan tanah 
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padat dan kapasitas daya dukung tanah (bearing capacity) dan daya dukung 

pondasi yang diizinkan maka perlu dilakukan penyelidikan tanah yang mencakup 

penyelidikan baik di lapangan (lokasi/rencana bangunan baru) dan penelitian di 

laboratorium. Penyelidikan tanah dilakukan dengan beberapa cara, yakni : 

 

2.5.1 Uji Sondir (Cone Penetration Test) 

Berdasarkan SNI 4153-2008, uji sondir digunakan untuk memperoleh 

parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan, dengan alat 

sondir. Parameter tersebut berupa perlawanan konus (qc), perlawanan geser (fs), 

angka banding geser (Rf), dan geseran total tanah (Tf), yang dapat digunakan 

untuk interpretasi pelapisan tanah yang merupakan bagian dari desain pondasi. 

Peralatan uji penetrasi ini antara lain terdiri atas peralatan penetrasi konus, bidang 

geser, bahan baja, pipa dorong, batang dalam, mesin pembeban hidraulik, dan 

perlengkapan lainnya. Konus yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut. 

Alat sondir yang umum digunakan dan telah diterima secara luas tercantum 

dalam ASTM D 3441-75T yaitu sondir yang mempunyai luas proyeksi ujung 

konus sebesar 10 cm2 dan luas selimutnya sebesar 150 cm2, penetrasi yang 

dilakukan dengan manual atau hidrolik dengan kecepatan tidak lebih dari 2 

cm/detik. Alat sondir terdiri dari konus atau bikonus yang dihubungkan dengan 

batang dalam penyanggah (casting). Kemudian alat sondir ini ditekan kedalam 

tanah dengan bantuan mesin sondir hidraulik yang digerakkan secara manual. 

Pada Gambar 2.5 berikut merupakan dimensi alat sondir menurut SNI 4153-2008. 
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Gambar 2.5 Ukuran konus yang digunakan pada uji sondir 

 

Terdapat 2 tipe ujung konus pada sondir mekanis yaitu : 

1. Konus biasa, yang diukur adalah perlawanan ujung konus dan biasanya 

digunakan pada tanah berbutir kasar, dimana besar perlawanan lekatnya kecil. 

2. Bikonus, yang diukur adalah perlawanan ujung konus dan hambatan lekatnya 

yang biasanya digunakan pada tanah yang berbutir halus. 

Menurut sihotang (2009), kegunaan uji sondir adalah : 

1. Untuk menentukan profil dan karakteristik tanah. 

2. Merupakan pelengkap bagi informasi pengeboran tanah. 

3. Menentukan daya dukung pondasi. 

4. Untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah keras serta daya dukung maupun 

daya lekat setiap kedalaman. 

5. Untuk memberikan gambaran jenis tanah secara kontinu. 

6. Untuk mengevaluasi (meninjau kembali) karakteristik teknis tanah. 

Sementara itu adapun tujuan dilakukan pengujian sondir adalah : 

1. Tujuan praktis : untuk mengetahui kedalaman dan kekuatan lapisan-lapisan 

tanah. 

2. Tujuan teoritis : untuk mengetahui penetrasi konus dan jumlah hambatan 

lekat tanah. 
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2.5.2 Uji SPT (Standard Penetration Test) 

Metode SPT (Standard Penetration Test) adalah metode pemancangan 

batang yang memiliki ujung pemancangan kedalam tanah dengan menggunakan 

pukulan palu dan mengukur jumlah pukulan per kedalaman penetrasi/ cara ini 

telah dibakukan sebagai ASTMD 1586 sejak tahun 1958 dengan revisi-revisi 

secara berkala sampai sekarang.  

Uji SPT terdiri atas uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam 

tanah, disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah 

sedalam 300 mm vertikal. Dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu dengan 

berat 63,5 kg, yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 m. 

Pelaksanaan pengujian dibagi dalam tiga tahap, yaitu berturut-turut setebal 150 

mm untuk masing-masing tahap. Tahap pertama dicatat sebagai dudukan, 

sementara jumlah pukulan untuk memasukkan tahap kedua dan ketiga 

dijumlahkan untuk memperoleh nilai pukulan N atau perlawanan SPT dinyatakan 

dalam pukulan/0,3 m (SNI 4153-2008). 

Hasil dari pekerjaan Bor dan SPT kemudian dituangkan dalam lembaran 

drilling log yang berisi : 

1. Deskripsi tanah meliputi jenis tanah, warna tanah, tingkat plastisitas dan 

ketebalan lapisan tanah masing-masing. 

2. Pengambilan contoh tanah asli / Undisturbed Sample (UDS). 

3. Pengujian Standard Penetration Test (SPT). 

4. Muka Air Tanah. 

5. Tanggal pekerjaan dan berakhirnya pekerjaan. 

Jumlah N pukulan memberikan petunjuk tentang kerapatan relatif di 

lapangan khususnya tanah pasir atau kerikil dan hambatan jenis tanah terhadap 

penetrasi. Uji ini biasanya digunakan untuk tanah yang keras. Menurut Sihotang 

(2009), tujuan penyelidikan tanah dengan uji SPT adalah : 

1. Untuk menentukan kepadatan relatif lapisan tanah tersebut dari 

pengambilan contoh tanah dengan tabung, dapat diketahui jenis tanah dan 

ketebalan tiap-tiap lapisan kedalaman tanah tersebut. 
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2. Memperoleh data yang kualitatif pada perlawanan penetrasi tanah dan 

menetapkan kepadatan dari tanah yang tidak berkohesi yang biasanya sulit 

diambil sampelnya. 

Adapun kegunaan hasil penyelidikan  SPT adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan kedalaman dan tebal masing-masing lapisan tanah tersebut. 

b. Sampel tanah terganggu yang diperoleh diuji untuk mengidentifikasi jenis 

tanah sehingga interpretasi nilai kuat geser dan deformasi tanah dapat 

diperkirakan dengan baik. 

 

2.5.3 Uji Laboratorium 

Uji laboratorium berfungsi untuk mengetahui karakteristik tanah pada 

lapisan-lapisan tanah yang telah di uji bor. Sampel tanah yang akan diuji pada 

laboratorium didapat ketika uji bor dilakukan. Sampel tanah diambil pada setiap 

lapisan tanah kemudian dilakukan uji triaksial untuk mendapatkan nilai sudut 

gesek dalam (ϕ), berat volume tanah (γ) dan kohesi tanah (C). Uji triaksial adalah 

pengujian dari benda uji berbentuk silinder yang dibungkus karet kedap air diberi 

tekanan ke semua arah dan kemudian diberi tekanan aksial sampai terjadi 

keruntuhan (SNI 03-4813-1998). 

Metode perhitungan daya dukung tanah ujung dari uji laboratorium 

menggunakan 3 metode yaitu Terzaghi, Meyerhoff, Tomlinson dan Lamda. 

Perhitungan daya dukung ujung pondasi berdasarkan data laboratorium dapat 

menggunakan metode Terzaghi, Meyerhof, dan Tomlinson. Sedangkan 

perhitungan daya dukung selimut pondasi dapat dihitung dengan menggunakan 

metode Lamda. 

 

2.6 Abutment Jembatan 

Pangkal jembatan/abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak 

pada kedua ujung jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung 

luar batang, pinggir, dan gaya-gaya lainnya, serta melimpah ke pondasi. Apabila 

daya dukung tanah yang terdapat dibawah abutment tidak memenuhi maka daya 

dukungnya harus ditambah dengan pondasi dalam (pondasi sumuran, pondasi 
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caisson). Adapun jenis pondasi yang digunakan adalah tergantung dari jenis tanah 

yang ada dibawah struktur tersebut.  

Abutment dapat diasumsikan sebagai dinding penahan tanah, yang berfungsi 

menyalurkan gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas ke pondasi dengan 

fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan tumpuan dari oprit ke bangunan 

atas jembatan. Pada Tabel 2.7 beikut ini merupakan jenis-jenis abutment menurut 

BMS tahun 1992: 

Tabel 2.7 Jenis-jenis abutment jembatan 

 
Apabila abutment semakin tinggi, maka berat tanah timbunan dan tekanan 

tanah aktif makin tinggi pula, sehingga sering kali dibuat bermacam-macam 

bentuk mereduksi pengaruh-pengaruh tersebut. Untuk menambah faktor 

keamanan disarankan abutment diurug setinggi elevasi perletakannya. Hal 

tersebut akan memberikan akses yang bagus pada konstruksi pelat jembatan 

(Childs, 1993). Daya dukung tanah dasar yang diijinkan didapatkan dari survey 

penyelidikan tanah. Besarnya tekanan yang diijinkan bergantung pada dimensi 

pondasi dan beban yang bekerja pada abutment jembatan. Beberapa penyebab 

kegagalan gelincir antara lain:  
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a) Abutment dibangun pada tanah yang rawan longsor.  

b) Struktur abutment berdiri di atas tanah lempung yang besar daya 

dukungnya berbanding lurus dengan kedalamannya.  

c) Struktur abutment berdiri pada lapisan yang kuat namun dibawah lapisan 

kuat tersebut terdapat lapisan yang rapuh.  

d) Struktur abutment didirikan pada lapisan yang memiliki tekanan air pori 

yang tinggi (dapat disebabkan keadaan alam atau sumber buatan).  

 

2.6.1 Kriteria Perencanaan Abutment 

Pada perencanaan abutment jembatan ini akan diperhitungkan banyak gaya 

dan beban yang bekerja pada abutment tersebut. Gaya-gaya tersebut dapat 

digambarkan pada Gambar 2.6 dan pada Gambar 2.7 sebagai berikut: 

 
Gambar 2.6 Gaya yang bekerja pada abutment 
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Keterangan : 

Pa1, Pa2, Pa3 = Gaya tekan aktif tanah pada belakang abutment 

Pp1, Pp2 = Gaya tekan pasif tanah pada depan abutment 

G = Berat sendiri abutment 

G1 = Gaya gempa akibat bangunan atas 

Hg = Gaya gesek akibat tumpuan bergerak 

Hrm = Gaya akibat rem 

Rvd = Gaya tekan akibat beban dari atas 

 

 
Gambar 2.7 Gaya luar yang bekerja pada abutment/kepala jembatan 

 

Adapun gaya-gaya yang bekerja pada abutment seperti gambar diatas dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Gaya horisontal akibat gesekan tumpuan bergerak (Hg) 

koefisien gesekan = 0,25 (PPPJJR 1987 pasal 2.6.2) (2.3) 

Hgesekan = koefisien gesekan x Rvd (2.4) 

Rvd = 
P total

2
   (ton)  (2.5) 

 

 Gaya gempa akibat struktur atas 

G1 = K . Rvd (2.6) 

K = ketetapan (0,07) 
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 Gaya horisontal tanah 

 Beban Tekanan Tanah 

Koefisien tekanan tanah nominal harus dihitung dari sifat-sifat 

tanah. Sifat-sifat tanah ( kepadatan, kadar kelembaban, kohesi sudut geser 

dalam dan dilain sebagainya ) bisa diperoleh dari hasil pengukuran dan 

pengujian tanah. Tekanan tanah pada belakang abutment dan depan 

abutmen kondisi normal dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 

1) Tekanan tanah aktif  

Beban bekerja pada 2/3 H  

Ka = [ tan (45 – φ/2)]2   atau   Ka = tg 2 (45o -  
2
 ) (2.7) 

Pa2 = 0,5 x γ x H2 x Ka x L   dan  Pa1 = Ka . q . h1 . L (2.8) 

Keterangan :  

Ka = Koefisien tekanan tanah aktif 

φ = Sudut geser dalam 

Pa = Tekanan tanah aktif (ton) 

γ = Berat jenis tanah urug (ton/m3) 

Ly = Panjang melintang pada abutment (m) 

H = Tinggi abutment (m) 

Sumber : Buku Analisis & Perancangan Pondasi, J. Hary Christady H. 

Hal : 451 
 

2) Tekanan tanah pasif  

Beban bekerja pada 2/3 H  

Kp = [ tan (45 + φ/2)]2  atau Kp = tg 2 (45o +  
2
 ) (2.9) 

Pp = 0,5 x γ x H2 x Kp x L  (2.10) 

Keterangan :  

Kp = Koefisien tekanan tanah pasif 

Pp = Tekanan tanah pasif (ton) 

Sumber : Buku Analisis & Perancangan Pondasi, J. Hary Christady H. 

Hal : 456 
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3) Tekanan tanah akibat beban lalulintas  

Beban bekerja pada ½ H  

Pq = Q x Ka x H x L  (2.11) 

Keterangan :  

Pq = Tekanan tanah akibat beban lalulintas (ton/m) 

Q = Beban lalulintas (ton/m) 

Sumber : Buku Analisis & Perancangan Pondasi, J. Hary Christady H.  

 

2.6.2 Stabilitas Abutment 

1. Syarat aman terhadap geser : SF = 
V . tan

2

3
 o + c.B

H
  (2.12) 

2. Syarat aman terhadap guling : SF = Mx

My
  (2.13) 

3. Syarat aman terhadap 

eksentrisitas 
: e = B

 2
 - Mx− My

V
 <  B

6
 (2.14) 

4. Kontrol terhadap tegangan :  = V

B .  L
 – 1  

6 e

B
) 

 

Jika maks = Qall (OK) 

Jika min  Qall   (OK) 

(2.15) 

Sumber : Fajar Santoso. 2009. Tinjauan Bangunan Bawah (Abutment) 

Jembatan Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. April. 

Halaman : 15-16 

 

2.6.3 Penulangan Abutment 

Batas-batas penulangan pada abutment menggunakan rumus yang sama 

pada penulangan struktur seperti berikut ini : 

b  = (
0,85 𝑥 𝛽1 𝑥 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
)  x  (

600

600+𝑓𝑦
)  (2.16)  

max  =   0,75 x bln (2.17)  

min  =   
1,4

fy 
 (2.18) 
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m  =   
fy

0,85 x f′c
 (2.19)  

Mn  =   
Mu
∅

 (2.20) 

Rn  =   
Mn

b .  d
2 (2.21) 

perlu  =  1

𝑚
 {1 −  √1 −  (

2.m.Rn

fy
) } (2.22) 

Luas tulangan : As = min . b . d (2.23) 

Tulangan bagi : As bagi = 20% . As pokok (2.24) 

 

 Kontrol tulangan geser 

Vc  = (1

6
 √𝑓′𝑐) . b . d (2.25) 

ϕ . Vc < Vu < 3 . ϕ . Vc 

Vs perlu  =  Vu−  .Vc


 (2.26) 

Av  = 2 . ¼ .  . d2 (2.27) 

S  =  Av .  fy .  d

Vs
 (2.28) 

 Jarak sengkang maksimum tulangan geser 

Smax  = 
d

2
 (2.29) 

Vs ada  = 
Av .  fy .  d

S
 (2.30) 

Vs ada > Vs perlu  ... (aman) 

Sumber : Fajar Santoso. 2009. Tinjauan Bangunan Bawah (Abutment) 

Jembatan Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. April. 

Halaman : 16-17 
 

2.7 Pondasi Jembatan 

Pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur/bangunan (sub-

structure) yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur/bangunan 

(upper-structure) ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa 

mengakibatkan keruntuhan geser tanah dan penurunan (settlement) tanah/pondasi 
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yang berlebihan. Beberapa bangunan dapat dibangun karena pondasi merupakan 

komponen utama dari suatu bangunan termasuk jembatan. Pondasi jembatan 

adalah bagian dari jembatan yang berfungsi memikul seluruh beban yang bekerja 

pada pilar atau kepala jembatan dan gaya-gaya lainnya serta melimpahkannya ke 

lapisan tanah pendukung. Adapun fungsi dari pondasi adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai kaki bangunan atau alas bangunan. 

b) Sebagai penahan struktur atas dan meneruskan beban dari atas ke dasar 

tanah yang cukup kuat. 

c) Sebagai penjaga agar kedudukan bangunan tetap stabil (tetap). 

Secara umum, terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan 

pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila bangunan yang berada 

diatasnya tidak terlalu besar sedangkan pondasi dalam ialah pondasi yang dipakai 

pada bangunan diatas tanah yang lembek. Pondasi ini juga digunakan pada 

bangunan dengan bentangan yang cukup lebar (jarak antar kolom 6 m) dan 

bangunan bertingkat.  

Contoh pondasi dalam yaitu pondasi tiang pancang (beton, besi, pipa baja), 

pondasi sumuran, pondasi borpile dan lain-lain. Pondasi dalam digunakan apabila 

lapisan tanah didasar pondasi yang mampu mendukung beban yang dilimpahkan 

terletak cukup dalam atau dengan pertimbangan adanya penggerusan/galian dekat 

pondasi di kemudian hari (Sunggono, 1995). Persyaratan utama pondasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Cukup kuat menahan muatan geser akibat muatan tegak ke bawah. 

b. Dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil (tanah gerak). 

c. Tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca. 

d. Tahan terhadap pengaruh behan kimia. 

Untuk itu pondasi haruslah kuat, stabil, aman agar tidak mengalami 

penurunan, tidak mengalami patah, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu 

sistem pondasi. Akibat penurunan atau patahnya pondasi, maka akan terjadi : 

a. Kerusakan dinding, retak-retak. 

b. Lantai dan pelat retak dan bergelombang. 

c. Penurunan bagian atas jembatan. 
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Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan suatu pondasi, 

yakni : 

a. Pondasi harus ditempatkan dengan tepat, sehingga tidak longsor akibat 

pengaruh luar. 

b. Pondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. 

c. Pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. 

 

2.8 Pondasi Tiang 

Pondasi tipe ini dipilih apabila lapisan tanah keras terletak pada kedalaman 

yang sangat dalam, sehingga akan sukar sekali melaksanakan pondasi dengan tipe 

yang lain. Pondasi tiang dapat direncanakan dengan menggunakan bahan beton 

bertulang, yakni beton precast (tiang pancang). Pondasi tiang jika ditinjau dari 

perhitungan daya dukungnya, dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu : 

 Friction pile, bila beban pondasi tiang ditahan oleh daya lekat (friction) 

antara tiang dengan tanah. 

 End bearing pile atau point bearing pile, bila beban pondasi tiang ditahan 

oleh perlawanan tanah diujung tiang. 

Pondasi tiang termasuk jenis pondasi dalam. terdapat macam jenis pondasi 

tiang, antara lain tiang pancang dan tiang bor. Bagian ini akan membahas tinjauan 

yang harus dilakukan dalam merencanakan pondasi tiang. Berikut ini adalah 

langkah-langkah yang harus dilakukan: 

1. Mentukan daya dukung vertikal tiang 

2. Tentukan jumlah kebutuhan tiang 

3. Cek efisiensi dalam kelompok tiang 

4. Menentukan gaya tarik atau gaya tekan yang bekerja pada tiang 

5. Menentukan daya dukung horisontal tiang 

6. Cek defleksi yang terjadi akibat gaya horizontal dengan syarat maksimum 

defleksi yang diijinkan 

7. Menentukan settlement atau penurunan 
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2.8.1 Daya dukung ijin kelompok tiang 

Apabila banyak tiang yang dipancang berdekatan satu sama lain, sehingga 

merupakan kelompok tiang, maka perlu diketahui apakah daya dukung kelompok, 

sama dengan daya dukung per tiang dikalikan jumlah tiang. 

Jika kelompok tiang terdiri dari point bearing pile maka daya dukung 

kelompok sama dengan daya dukung per tiang dikalikan jumlah tiang. Jika 

kelompok tiang terdiri dari friction pile maka daya dukung kelompok lebih kecil 

dari pada daya dukung per tiang dikalikan jumlah tiang. 

Daya dukung ijin tiang ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan 

kekuatan ijin tarik. hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan 

material tiang itu sendiri. 

1. Daya dukung ijin tekan 

Analisis daya dukung ijin tekan pondasi tiang terhadap kekuatan tanah 

mempergunakan formula sebagai berikut : 

a) Berdasarkan data sondir (Guy Sangrelat) 

Pa = 𝐪𝐜 𝐱 𝐀𝐩

𝐅𝐊𝟏
+  

𝐓𝐟 𝐱 𝐀𝐬𝐭

𝐅𝐊𝟐
 (2.31) 

dimana : 

Pa = Daya dukung ijin tekan tiang 

qc = Tahanan ujung konus sondir 

Ap = Luas penampang tiang 

Tf = Total friksi / jumlah hambatan pelekat 

Ast = Keliling penampang tiang 

FK1, FK2 = Faktor keamanan, 3 dan 5 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, 

dkk. Hal : 42 

 

b) Berdasarkan data N SPT (Meyerhof)  

Pa = 𝐪𝐜 𝐱 𝐀𝐩

𝐅𝐊𝟏
+  

𝐋𝐢𝐟𝐢 𝐱 𝐀𝐬𝐭

𝐅𝐊𝟐
 (2.32) 

dimana : 

Pa = Daya dukung ijin tekan tiang 
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qc = 

= 

20 N untuk silt/clay 

40 N untuk sand 

Ap = Luas penampang tiang 

Li = Panjang segmen tiang yang ditinjau 

fi 

= 

= 

= 

Gaya geser pada selimut segmen tiang 

N maksimum 12 ton/m2, untuk silt/clay 

N/5 maksimum 10 ton/m2, untuk sand 

FK1, FK2 = Faktor keamanan, 3 dan 5 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, 

dkk. Hal : 43 

 

2. Daya dukung ijin tarik 

Analisis daya dukung ijin tarik pondasi tiang terhadap kekuatan tanah 

mempergunakan formula sebagai berikut: 

a) Data sondir (Guy Sangrelat, Mayerhof) 

Pta = (𝐓𝐟 𝐱 𝐀𝐬𝐭)𝐱 𝟎,𝟕𝟎

𝐅𝐊𝟐
 +  𝐖𝐩 (2.33) 

b) Data N SPT (Mayerhof) 

Pta = (𝐋𝐢𝐟𝐢 𝐱 𝐀𝐬𝐭) 𝐱 𝟎,𝟕𝟎

𝐅𝐊𝟐
 +  𝐖𝐩 (2.34) 

dimana : 

Pta = Daya dukung ijin tarik tiang 

Wp = Berat pondasi 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, 

dkk. Hal : 50 - 51 

 

2.8.2 Kebutuhan Jumlah Tiang 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan pada suatu titik kolom 

menggunakan beban aksial dengan kombinasi beban DL + LL (beban tak 

terfaktor). jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya aksial 

yang terjadi dengan daya dukung tiang. 

np = 𝐏

𝐏 𝐚𝐥𝐥
 (2.35) 
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dimana : 

np = Jumlah tiang 

P = Gaya aksial yang terjadi 

P all = Daya dukung ijin tiang 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, dkk. 

Hal : 54 

 

2.8.3 Efisiensi kelompok tiang 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan seperti yang baru dijelaskan pada 

sub bab 2.6.2 masih belum sempurna karena daya dukung kelompok tiang 

bukanlah berarti daya dukung satu tiang dikalikan dengan jumlah tiang. hal ini 

karena intervensi (tumpang tindihnya) garis-garis tegangan dari tiang-tiang yang 

berdekatan (group action). pengurangan daya dukung kelompok tiang yang 

disebabkan oleh group action ini biasanya dinyatakan dalam suatu angka efisiensi. 

perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan rumus Converse-Labbarre dari 

Uniform Building Code AASHTO adalah : 

Eg = 1 -  (𝒏−𝟏)𝒎+(𝒎−𝟏)𝒏

𝟗𝟎 𝒎𝒏
 (2.36) 

Daya dukung vertikal kelompok = Eg x Jumlah pile x  

 daya dukung ijin tiang (2.37) 

dimana : 

Eg = Efisiensi kelompok tiang 

 = Arc tg (D/s) (derajat) 

D = Ukuran penampang tiang 

s = Jarak antara tiang (as ke as) 

m = Jumlah tiang dalam 1 kolom 

n = Jumlah tiang dalam 1 baris 

Syarat : daya dukung kelompok tiang harus lebih besar dari pada gaya aksial 

yang terjadi. 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, dkk. 

Hal : 55 
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2.8.4 Beban maksimum tiang pada kelompok tiang 

Akibat beban-beban dari atas dan juga dipengaruhi oleh formasi tiang dalam 

satu kelompok tiang, tiang-tiang akan mengalami gaya tekan atau tarik. oleh 

karena itu, tiang-tiang harus dikontrol untuk memastikan bahwa masing-masing 

tiang masih dapat menahan beban dari struktur atas sesuai dengan daya 

dukungnya.  

Beban aksial dan momen yang bekerja akan di distribusikan ke pile cap dan 

kelompok tiang berdasarkan rumus elastisitas dengan menganggap bahwa pile cap 

kaku sempurna, sehingga pengaruh gaya yang bekerja tidak menyebabkan pile cap 

melengkung atau deformasi. 

P maks = 𝐏𝐮

𝐧𝐩
±  

𝐌𝐲 𝐱 𝐗𝐦𝐚𝐱

𝐧𝐲𝐗𝟐  ±  
𝐌𝐱 𝐱 𝐘𝐦𝐬𝐱

𝐧𝐱𝐘𝟐  (2.38) 

dimana : 

P maks = Beban maksimum tiang 

Pu = Gaya aksial yang terjadi (terfaktor) 

My = Momen yang bekerja tegak lurus sumbu y 

Mx = Momen yang bekerja tegak lurus sumbu x 

Xmax = Jarak tiang arah sumbu x terjauh 

Ymax = Jarak tiang arah sumbu y terjauh 

X2 = Jumlah kuadrat X 

Y2 = Jumlah kuadrat Y 

Nx = Banyak tiang dalam satu baris arah sumbu x 

Ny = Banyak tiang dalam satu baris arah sumbu y 

np = Jumlah tiang 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, dkk. 

Hal : 57 

Catatan : 

 Apabila P maksimum yang terjadi bernilai positif, maka pile 

mendapatkan gaya tekan. 

 Apabila P maksimum yang terjadi bernilai negatif, maka pile 

mendapatkan gaya tarik. 
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Berdasarkan hasil – hasil tersebut dapat dilihat apakah masing-masing tiang 

masih memenuhi daya dukung tekan dan/atau tarik bila ada. 

 

2.8.5 Penurunan kelompok tiang 

Penurunan tiang pada kelompok tiang merupakan jumlah penurunan elastis 

atau penurunan yang terjadi dalam waktu dekat (immediate settlement atau elastic 

settlement) Si dan penurunan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang (long 

term consolidation settlement) Sc. Penurunan total merupakan penjumlahan dari 

kedua jenis penurunan tersebut. 

S = Si + Sc (2.39) 

dimana : 

S = Penurunan total (m) 

Si = Immediate settlement (m) 

Sc = Consolidation settlement (m) 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, dkk. 

Hal : 79 

 

1. Penurunan Segera (immediate settlement) 

Penurunan segera adalah penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa 

tanah yang tertekan dan terjadi pada volume konstan. Menurut Janbu, Bjerrum, 

dan Kjaernsli (1956), hal itu dirumuskan sebagai berikut : 

Si = 1o 
 𝐪𝐁

𝐄
 (2.40) 

dimana : 

Si = Penurunan segera (m) 

q = Tekanan yang terjadi (Pu/A) 

B = Lebar kelompok tiang (m) 

E = Modulus elastisitas tanah (kN/m2) dapat dilihat pada 

Gambar 2.9 

1 = Faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas H 

Untuk menentukan nilai 1 dapat dilihat pada Gambar 2.8 



33 

o = Faktor koreksi untuk kedalaman pondasi 

Untuk menenrukan nilai o dapat dilihat pada Gambar 2.8  

 
Gambar 2.8 Grafik untuk menentukan 1 dan o 

Sumber: Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo 

 
Gambar 2.9 Modulus Elastisitas Tanah (Es) 

Sumber: Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo 
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2. Penurunan Konsolidasi (consolidation settlement) 

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di 

bawah muka air tanah. Penurunan yang terjadi memerlukan waktu, yang lamanya 

tergantung pada kondisi lapisan tanah. (Leonard, 1962)  

Penurunan akibat konsolidasi dinyatakan dalam persamaan:  

Sc = 
𝐇 

𝟏+𝐞
. 𝐂𝐜 𝐥𝐨𝐠

𝐏𝟎+ ∆𝐩 

𝐏𝟎
  (2.41)            

Keterangan : 

Sc = Penurunan konsolidasi (m) 

H = Tebal lapisan tanah (m) 

Cc = Indeks pemampatan 

e = Angka pori tanah 

Po = tekanan overburden efektif awal, yaitu tegangan efektif sebelum beban 

bekerja (kN/m2) 

Δp = Tambahan tegangan akibat beban pondasi (kN/m2) 

Sumber : Buku Desain Pondasi Tahan Gempa, Anugerah Pamungkas, dkk. 

Hal : 81 

 

2.8.6 Penulangan Pondasi Tiang Bor 

Untuk menghitung tulangan pondasi dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan momen nominal (Mn) 

Mn = 
Mu

φ
 (2.42) 

dimana : 

Mn = Penurunan konsolidasi 

Mu = Faktor geologi 

 = Faktor reduksi kekuatan tekan dengan tulangan spiral 0,65 

Sumber : Edward Z. Halibu. 2015. Perencanaan Pondasi Bored Pile dan 

Metode Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Gedung RSJ Prof. DR. 

V.L, Ratumbuysyang Manado. September. Halaman : 53 
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2. Menghitung min, b, dan max 

min  = 
1,4

fy
 (2.43) 

b  = (
0,85 𝑥 𝛽 𝑥 𝑓𝑐

𝑓𝑦
)  x  (

600

600+𝑓𝑦
) (2.44) 

max  = 0,75 x b (2.45) 

dimana : 

min = Rasio tulangan minimum 

b = Rasio tulangan seimbang (Balance) 

max = Rasio tulangan maksimum 

 = Beta (0,85) 

Sumber : Edward Z. Halibu. 2015. Perencanaan Pondasi Bored Pile dan 

Metode Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Gedung RSJ Prof. DR. 

V.L, Ratumbuysyang Manado. September. Halaman : 53 

 

3. Menghitung rasio tulangan yang diperlukan (  ) 

  = 
1

𝑚
 {1 − √1 − (

2.m.Rn

fy
) } (2.46) 

m   =  
fy

0,85 x fc
 (2.47) 

Rn  =  
Mn

b .  d2
 (2.48) 

dimana : 

 = Rasio tulangan yang diperlukan 

Sumber : Edward Z. Halibu. 2015. Perencanaan Pondasi Bored Pile dan 

Metode Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Gedung RSJ Prof. DR. 

V.L, Ratumbuysyang Manado. September. Halaman : 54 

 
4. Menghitung luas tulangan 

As =  x b x d (2.49) 

As tulangan = ¼  (diameter tulangan) (2.50) 

dimana : 
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As = Luas tulangan yang digunakan 

b = Diameter pondasi 

d = Lebar efektif pondasi ( b x selimut pondasi x (½ ) ) 

As tulangan = Luas tulangan 

 

Sumber : Edward Z. Halibu. 2015. Perencanaan Pondasi Bored Pile dan 

Metode Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Gedung RSJ Prof. DR. 

V.L, Ratumbuysyang Manado. September. Halaman : 54 

 

5. Menghitung jumlah tulangan 

n = 
As

As tulangan
    (2.51) 

 
dimana:  n = jumlah tulangan yang digunakan 

Sumber : Edward Z. Halibu. 2015. Perencanaan Pondasi Bored Pile dan 

Metode Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Gedung RSJ Prof. DR. 

V.L, Ratumbuysyang Manado. September. Halaman : 54 

 


