
4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendahuluan

Suatu konstruksi pada bagian dasar struktur/bangunan (sub-structure) yang

berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur/bangunan (supper-structure)

ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa mengakibatkan keruntuhan

geser tanah dan penurunan (settlement) tanah/pondasi yang berlebihan disebut

pondasi (Sidharta, 1997). Pada dasarnya pondasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pondasi Dangkal (shallow footing), antara lain:

i Pondasi telapak (square footing)

ii Pondasi menerus (continous footing)

iii Pondasi lingkaran (circle footing)

b. Pondasi Dalam (deep footing), antara lain:

i Pondasi sumuran (bored pile), dibagi menjadi dua yaitu menggunakan

dan tidak menggunakan casing.

ii Pondasi tiang pancang, dibagi menjadi dua yaitu cor setempat dan

precast.

iii Pondasi caisson adalah macam pondasi dalam yang mempunyai

diameter tiang yang besar.

Bila lapisan tanah keras jauh dari permukaan tanah, maka digunakan

pondasi dalam.

2.1.1. Pondasi Tiang Pancang

Bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam, untuk mendukung bangunan

digunakan pondasi tiang. Pondasi tiang juga dapat digunakan untuk mendukung

bangunan yang menahan gaya angkat ke atas, biasanya pada bangunan-bangunan

tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh gaya-gaya penggulingan akibat beban angin.

Tujuan digunakannya pondasi tiang, antara lain:

1. Meneruskan beban bangunan yang terletak di atas air atau tanah lunak, ke

tanah pendukung yang kuat.
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2. Agar pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk

mendukung beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu

oleh gesekan sisi tiang dengan tanah disekitarnya.

3. Untuk mengangker bangunan yang di pengaruhi oleh gaya angkat ke atas

akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan.

4. Menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring.

5. Memadatkan tanah pasir, sehingga kapasitas dukung tanah tersebut

bertambah.

6. Mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus

air.

Gambar 2.1 menunjukkan panjang maksimum dan beban maksimum untuk

berbagai macam tiang yang umum dipakai dalam praktek.
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Gambar 2.1 Panjang dan beban maksimum untuk berbagai macam tipe

tiang yang umum di pakai dalam praktek (Carson, 1965).

(Hardiyatmo, 2010: 76)

2.2. Pembebanan

Beban yang bekerja pada struktur bangunan dapat dikelompokkan

berdasarkan arah kerjanya yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu beban vertikal

(gravitasi) dan beban horizontal (lateral).
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2.2.1. Beban Vertikal (Gravitasi)

2.2.1.1.Beban Mati atau Dead Load (DL)

Berat dari semua bagian pada suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk

segala unsur tambahan, penyelesaian-penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan

tetap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung itu disebut beban

mati. (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung Pasal 1.0. No. 1 Tahun

1983).

2.2.1.2.Beban Hidup atau Live Load (LL)

Semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung

dan kedalamannya termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-

barang yang dapat dipindahkan, mesin-mesin, serta peralatan yang bukan

merupakan bagian tidak terpisah dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup

pada gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan

atap tersebut disebut beban hidup. (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk

Gedung Pasal 1.0. No. 2 Tahun 1983).

2.2.2. Beban Horizontal (Lateral)

2.2.2.1.Beban Gempa atau Earthquake (E)

Beban gempa, yaitu semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung

atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu

(Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung No. 4 Tahun 1983).

2.2.2.2.Gaya Lateral

Setiap struktur harus dianalisis untuk pengaruh gaya lateral statik yang

diaplikasikan secara independen di kedua arah orthogonal. Pada setiap arah yang

ditinjau, gaya lateral statik diaplikasikan secara simultan di tiap lantai. Tujuannya,

gaya lateral di tiap lantai dihitung sebagai berikut (Tata Cara Perencanaan

Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung No. 6.6.3

Tahun 2012).F = 0,01 W (2.1)
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Keterangan:

Fx = gaya lateral rencana yang diaplikasikan pada lantai x.

Wx = bagian beban mati total struktur, D, yang bekerja pada lantai ke-x.

2.2.2.3.Beban Angin atau Wind Load (W)

Semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang

disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara disebut beban angin. Beban angin

ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif

(isapan) yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Besarnya

tekanan positif dan tekanan negatif ini dinyatakan dalam kg/m2, ditentukan dengan

mengalikan tekanan tiup (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung No. 3

Tahun 1983).

2.3. Beban Kombinasi Berfaktor

Pada perancangan struktur bangunan gedung dan non gedung digunakan

kombinasi pembebanan berdasarkan metode ultimit dan metode tegangan ijin (Tata

Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non

Gedung No. 4.2 Tahun 2012).

Tabel 2.1 Kombinasi Beban untuk Metode Ultimit dan Metode

Tegangan Ijin

Beban Metode Ultimit Metode Tegangan Ijin

Beban Mati 1,4 D D

Beban Hidup 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R)
D + L
D + (Lr atau R)
D + 0,75 L + 0,75 (Lr atau R)

Beban Angin

1,2 D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5 W)
1,2 D + 1,0 W + L +0,5 (Lr atau R)
0,9 D + 1,0 W

0,6 D + 0,6 W
0,6 D + 0,7 E
D + (0,6W atau 0,7 E)
D + 0,75 (0,6 W atau 0,7 E)
D + 0,75 (0,6 W atau 0,7 E) + 0,75 L + 0,75
(Lr atau R)Beban Gempa

1,2 D + 1,0 E + L
0,9 D + 1,0 E

(Sumber : SNI 1726-2012 : 15 – 16)
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2.4. Perencanaan Tiang Pancang

Dalam merencanakan pondasi tiang pancang hendaknya gaya luar yang

bekerja pada kepala tiang tidak melebihi gaya dukung tiang yang diijinkan. Gaya

dukung tiang yang diijinkan adalah gaya dukung tanah, tegangan pada bahan tiang,

dan perpindahan kepala tiang yang diijinkan.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, perlu diperhitungkan kemungkinan

gaya geser negatif (negative skin friction) dan gaya-gaya lain (perbedaan tekanan

tanah aktif dan pasif). Evaluasi yang diperhitungkan tidak saja dilaksanakan tiang

secara individu, tetapi juga harus dilaksanakan terhadap tiang-tiang dalam

kelompok (pile group) (Sardjono, 1988: 4).

2.5. Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang

Peninjauan daya dukung ijin tiang berdasarkan kekuatan ijin tekan dan

kekuatan ijin tarik, maka dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan material itu

sendiri.

2.5.1. Daya Dukung Ijin Tiang Tunggal Berdasarkan Data Boring Log

Daya dukung tiang pada tanah pondasi secara umum diperoleh berdasarkan

jumlah daya dukung terpusat tiang dan tahanan geser pada dinding tiang. Perkiraan

satuan daya dukung terpusat qd diperoleh dari hubungan antara L/D pada Gambar

2.2 dan qd/D. L merupakan panjang ekuivalen penetrasi pada lapisan pendukung

dan diperoleh berdasarkan Gambar 2.3. D adalah diameter tiang, N adalah harga

rata-rata N pada ujung tiang, berdasarkan pada persamaan sebagai berikut

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 2005: 100).N = (2.2)
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Gambar 2.2 Diagram Perhitungan dari Intensitas Daya Dukung Ultimate

Tanah Pondasi Pada Ujung Tiang (Sumber: Sosrodarsono

dan Nakazawa, 2005: 101)
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Gambar 2.3 Cara Menentukan Panjang Ekuivalen Penetrasi Sampai ke

Lapisan Pendukung (Sosrodarsono dan Nakazawa, 2005:

101)
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Dimana:N = Harga N untuk perencanaan tanah pondasi pada ujung tiang.

N1 = Harga N pada ujung tiang.

N2 = Harga rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang.

Besarnya gaya geser maksimum dinding fi berdasarkan Tabel 2.2, sesuai

dengan macam tiang dan sifat tanah pondasi. C pada Tabel 2.2 adalah kohesi tanah

pondasi disekitar tiang dan dianggap sebesar 0,5 kali qu (kekuatan geser

unconfined).

Harga N rencana diperoleh dengan cara yang sama seperti Gambar 2.3 (b).

Jarak dari titik dimana sebagian daerahnya sesuai dengan diagram distribusi harga

N dari tanah pondasi dan garis N (bagian yang diarsir pada gambar) adalah sama

untuk ujung tiang dan dianggap sebagai panjang penetrasi.

Tabel 2.2 Intensitas Gaya Geser Dinding Tiang

Tiang Pracetak

(t/m2)

Tiang yang dicor ditempat

(t/m2)

Tanah berpasir

Tanah kohesif C atau N (≤ 12)

Sumber : (Sosrodarsono: 2005; 102)

Gaya geser maksimum dinding tiang dengan harga rata-rata N bagi lapisan-

lapisan tanah didapat dari Gambar 2.3 dan Fi yang sesuai dengan harga rata-rata N

dapat diperoleh berdasarkan Tabel 2.2. Selanjutnya daya dukung ultimate tiang

dapat diperkirakan sebagai berikut:

Pa = qc x Ap + Ʃ lifi x AST (2.3)

Daya dukung yang diijinkan pada waktu normal:

Pa =
x + Ʃ x

(2.4)

Jenis Tiang

Jenis Pondasi
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Dengan:

Pa = daya dukung ijin tekan tiang

qc = 20 N, untuk silt/ clay

= 40 N, untuk sand

N = nilai N SPT

Ap = luas penampang tiang

AST = keliling 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

2.5.2. Daya Dukung Ijin Tiang Tunggal Berdasarkan Data Dutch Cone

Penetration Test

Untuk menghitung daya dukung tiang yang dipancangkan hingga ke tanah

keras melalui lapisan tanah lempung, maka diperhikungkan baik berdasarkan

tahanan ujung (end bearing) maupun clef (friction pile) (Sardjono, 1991: 45).

Daya dukung terhadap kekuatan tanah sebagai berikut:Q tiang = + (2.5)

Dengan:

Q tiang = daya dukung keseimbangan tiang (kg)

A tiang = luas tiang (m²)

P = nilai konus dari hasil sondir (kg/cm²)

O = keliling tiang pancang (m)

l = panjang tiang yang berada dalam tanah (cm)

c = harga cleef rata-rata (kg/cm²)

2.6. Jumlah Tiang yang Dibutuhkan

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan pada suatu titik kolom

menggunakan beban aksial dengan kombinasi beban DL + LL (beban tak terfaktor).
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Jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya aksial yang terjadi

dengan daya dukung tiang. (Pamungkas, 2013 : 54)np = (2.6)

Dimana:

= jumlah tiang

P = gaya aksial yang terjadi

P all = daya dukung ijin tiang

2.7. Tiang Pancang Kelompok (Pile Group)

Pada keadaan sebenarnya jarang sekali terdapat tiang pancang yang berdiri

sendiri (single pile), akan tetapi seringkali pondasi tiang pancang berkelompok (pile

group). Di atas pile group biasanya diletakkan suatu konstruksi poer (footing) yang

mempersatukan kelompok tiang tersebut (Sardjono, 1991: 51).

2.7.1. Jarak antar Tiang Pancang dalam Kelompok

Berdasarkan pada perhitungan daya dukung tanah oleh Dirjen Bina Marga

Departemen P.U.T.L disyaratkan:

S ≥ 2,5D (2.7)

S ≥ 3D (2.8)

Dimana:

S = jarak masing-masing tiang dalam kelompok (spacing)

D = diameter tiang

S

S

D

Gambar 2.4 Jarak Pusat ke Pusat Tiang (Sardjono, 1991:51)
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Disyaratkan pula jarak antara dua tiang dalam kelompok tiang minimum

0,60 m dan maximum 2,00 m.

2.8. Efisiensi Kelompok Tiang

Pile cap merupakan pelat yang menggabungkan beberapa tiang pancang

menjadi satu kesatuan. Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan

Converse-Labbarre dari Uniform Building Code AASHTO adalah (Pamungkas,

2013 : 55-56).E = 1 − θ ( ) ( )
(2.9)

Dimana:

Eg = efisiensi kelompok tiang

θ = arc tg (D/s) (derajat)

D = ukuran penampang tiang

s = jarak antar tiang (as ke as)

m = jumlah tiang dalam 1 kolom

n = jumlah tiang dalam 1 baris

Daya dukung vertikal kelompok tiang = Eg x jumlah tiang x daya dukung

ijin tiang. Daya dukung kelompok tiang harus lebih besar dari gaya aksial yang

terjadi.

2.9. Beban Maksimum Tiang Pada Kelompok Tiang

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

satu kelompok tiang (Gambar 2.5), 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 didistrbusikan ke pile cap dan

kelompok tiang berdasarkan elastisitas dengan menganggap bahwa pile cap kaku

sempurna, sehingga pengaruh gaya yang bekerja tidak menyebabkan pile cap
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melengkung atau terdeformasi. Untuk mencari beban maksimum dan minimum

yang bekerja pada kelompok tiang tersebut dapat dilihat melalui persamaan berikut.

= ± .. ∑ ± .. ∑ (2.10)

Dimana:

P max = 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

X max = jarak tiang arah sumbu x terjauh

Y max = jarak tiang arah sumbu y terjauh

Ʃx² = jumlah kuadrat X

Ʃy² = jumlah kuadrat Y

nx = banyak tiang dalam satu baris arah sumbu x

ny = banyak iang dalam satu baris arah sumbu y

np = jumlah tiang

Bila P maksimum yang terjadi bernilai positif, maka pile cap mendapatkan

gaya tekan. Bila P maksimum yang bernilai terjadi negatif, maka pile cap

mendapatkan gaya tarik. Dari hasil-hasil tersebut dapat dilihat apakah masing-

masing tiang masih memenuhi daya dukung tekan dan atau tarik (Pamungkas, 2013

: 57).

Y1

Y2

X1 X2 X 1 X 2

P u

M

Gambar 2.5 Beban yang Bekerja Pada Pile Cap
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2.10. Daya Dukung Horizontal

Dalam analisis gaya horizontal, tiang perlu dibedakan menurut model

ikatannya dengan penutup tiang (pile cap). Tiang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Tiang ujung jepit (fixed end pile)

b. Tiang ujung bebas (free end pile)

McNulty (1965) mendefinisikan tiang ujung jepit sebagai tiang yang ujung

atasnya terjepit (tertanam) pada pile cap paling sedikit sedalam 60 cm. Dengan

demikian untuk tiang yang bagian atasnya tidak terjepit kurang dari 60 cm termasuk

tiang ujung bebas (free end pile).

(a) Pada tanah kohesif dan ujung terjepit.

Untuk tiang pendek mempunyai persamaan untuk daya dukung horizontal,

yaitu:

Hu = 9 cu D ( Lp -
3D2 ) (2.11)

Mmax = Hu (
Lp2 +

3D2 ) (2.12)

Untuk tiang dengan panjang sedang, dimana tiang akan mengalami

keluluhan ujung atas yang terjepit (Gambar 2.6 (b)), Persamaan (2.13) berikut dapat

digunakan untuk menghitung My, yaitu dengan mengambil momen terhadap

permukaan tanah.

My = ( ) cu Dg
2 – 9 cu Df ( + ) (2.13)

Hu dihitung dengan mengambil Lp = + f + g (2.14)

Dimana:

cu = undrained strength

D = diameter tiang

Lp = panjang tiang yang tertanam

Tinjau kembali apakah momen maksimum pada kedalaman (f + ) lebih

kecil dari My. Jika Mmax > My maka tiang termasuk tiang panjang. Untuk tiang

panjang (Mmax > My), Hu dinyatakan oleh persamaan.H = (2.15)
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Untuk mencari kolerasi atau hubungan antara nilai penetrasi standar (N-

SPT) dengan undrained shear strength (cu) pada tanah kohesif dan konsisten

lempung dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Hubungan Empiris Tanah Kohesif dengan Nilai Penetrasi Standar

Penetrasi

Standar N

(pukulan)

Kekuatan tekan

bebas (t/m2)

Berat isi tanah

jenuh (t/m3)
Keteguhan/Kekentalan

0 0 1,60 – 1,92 Sangat Lunak

2 2,5
1,76 – 2,08

Lunak

4 5,0 Sedang

8 10,0
1,92 – 2,24

Kenyal

16 20,0 Sangat Kenyal

32 40,0 1,92 – 2,24 Keras

(Sumber : Soedarmo, 1993: 332)

Tabel 2.4 Hubungan Pendekaan Nilai Penetrasi Standar dengan Konsistensi

Lempung

Standar Penetrasi (N) Konsistensi Lempung
Kekuatan tekan beban

(qu) (ton/ft2)

0 – 2 Sangat lunak 0 – 0,25

2 – 4 Lunak 0,25 – 0,50

4 – 8 Kenyal sedang 0,50 – 1,00

8 – 16 Kenyal 1,00 – 2,00

16 – 32 Sangat kenyal 2,00 – 4,00

> 32 keras > 4,00

Catatan : 1 ton/ft² = 95,76 kN/m²

(Sumber : Soedarmo, 1993: 332)
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Gambar 2.6 Tiang ujung jepit dalam tanah kohesif (Broms, 1964) (a) Tiang

pendek (b) Tiang sedang (c) Tiang panjang. (Pamungkas,

2013: 60)
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2.11. Penurunan Tiang Pancang Kelompok

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 disebut

penurunan tiang pada kelompok tiang (Pamungkas, 2013: 79).

Penurunan total merupakan penjumlahan dari kedua jenis penurun tersebut.

S = Si + Sc (2.16)

Dimana:

S = penurunan total

Si = immediate settlement

Sc = consolidation settlement

2.11.1. Penurunan Segera (Immediate Settlement)

Penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa tanah yang tertekan dan

terjadi pada volume konstan disebut penurunan seger. Menurut Janbu, Bjerrum, dan

Kjaernsli (1956), hal itu dirumuskan sebagai berikut (Pamungkas, 2013: 80).S = μ μ (2.17)

Dimana:

Si = penurunan segera

q = tekanan yang terjadi ( )

B = lebar kelompok tiang

Eu = modulus diformasi pada kondisi undrained

μi = faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas H

(Gambar 2.7)

μo = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df (Gambar 2.7)

Harga modulus deformasi Eu diperoleh dari kurva tegangan regangan

(stress strain curve) yang dihasilkan dari percobaan pembebanan tekan pada tanah

kondisi undrained. Biasanya lebih dapat diandalkan untuk mendapatkan harga Eu

dari plate bearing test di dalam lubang bora atau trial pits. Cara lain untuk
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mendapatkan nilai Eu adalah menggunakan hubungan antara Eu dengan kekuatan

geser undrained (undrained shear strength) Cu dari tanah liat.

Eu = 400 . Cu (2.18)

Gambar 2.7 Grafik hubungan μi, μ0, kedalaman pondasi (Df) dan lebar

pondasi (B). (Janbu, Bjerrum dan Kjaernsli). (Pamungkas,

2013: 35)
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2.11.2. Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement)

Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan isi tanah jenuh secara perlahan-

lahan dengan permeablitas rendah akibat keluarnya air pori. Proses tersebut

berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh kenaikan

tegangan total telah benar-benar hilang (Soedarmo, 1997: 60).

2.11.2.1. Konsolidasi Pada Tanah yang Terkonsolidasi Normal

Jika tebal lapisan tanah sama dengan H maka penurunan yang terjadi:

Sc = . H (2.19)

Dengan subtitusi persamaan menjadi:

Sc = . H = . Cc . Log ∆
(2.20)

Keterangan:

Sc = penurunan konsolidasi (m).

H = tebal lapisan tanah (m).e = angka pori pada tegangan Po (angka pori asli).

e = angka pori pada tegangan P.

Cc = indeks pemampatan (compression index).

= 0,009 x (LL-10) (2.21)

Po = tegangan efektif pada lapisan tanah (t/m2).

= γ1 x h1 + (γ sat – γw) x h2 + … (2.22)

Δp = perubahan tegangan pada lapisan tanah (t/m2).

= . q (2.23)

2.12. Perencanaan Pile Cap

Pile cap berfungsi untuk mengikat tiang-tiang menjadi satu kesatuan dan

memindahkan beban kolom kepada tiang. Pile cap biasanya terbuat dari beton

bertulang. Perencanaan pile cap dilakukan anggapan sebagai berikut (Pamungkas,

2013: 87).

1. Pile cap sangat kaku.
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2. Ujung atas tiang menggantung pada pile cap. Karena itu, tidak ada momen

lentur yang diakibatkan oleh pile cap ke tiang.

3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastis. Karena itu distribusi tegangan

dan deformasi membentuk bidang rata.

2.12.1. Penulangan Pile Cap

Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan balok. Perencanaan

penulangan pile cap mempunyai beberapa langkah sebagai berikut (Rusdianto,

2005: 118).

A. Rencanakan sebagai balok persegi dengan lebar (b) dan tinggi efektif (d).

K perlu = . (2.24)

Dimana:

Mu = momen yang terjadi pada balok (kgm)

b = lebar balok (m)

h = tinggi balok (m)

d = tinggi efektif (m).

= h – 60 mm (2.25)

B. Rasio penulangan yang dapat diperoleh dengan,

ω = 0,85 – 0,72 − 1,7 (2.26)

ρ = ω . (2.27)

ρb =
, . . β1 . (2.28)

ρ max = 0,75 . ρb (2.29)

ρ min =
,

(2.30)

Pemeriksaan terhadap rasio tulangan tarik : ρ min < ρ < ρ max

Dimana:

Fc’ = mutu beton (MPa).

Fy = mutu baja (Mpa).

β1 = 0,85
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C. Bila harga rasio penulangan tarik memenuhi syarat maka dilanjut dengan

perhitungan luas tulangan.

As = ρ . b . d renc (2.31)

Dimana:

As = luas tulangan (mm²).

D. Dengan hasil luas tulangan yang telah diketahui, maka dapat dilanjut dengan

merencanakan diameter dan jarak tulangan yang disesuaikan dengan luas

tulangan yang telah dihitung.

E. Pemeriksaan terhadap tinggi efektif yang dipakai (d pakai > d rencana)

d pakai= h – selimut beton – Ø sengkang – ½ . Ø tulangan (2.32)

2.12.2. Tinjauan Terhadap Geser

Perilaku pondasi terhadap geser tidak berbeda dengan balok dan pelat

(Rusdianto, 2005: 191).

2.12.2.1. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Satu Arah

Penampang kritis terhadap geser pada pelat pondas terletak sejarak d dari

muka reaksi terpusat dan terletak pada bidang yang melintang pada seluruh lebar

pelat seperti terlihat pada Gambar 2.8. Apabila hanya geser dan lentur yang bekerja,

maka kekuatan yang disumbangkan beton adalah,

Vc = √fc′ . bw . d (2.33)

Gaya geser nominal penampang sejarak d dari muka kolom harus lebih kecl

atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga Vn ≤ Vc .
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Gambar 2.8 Penampang Kritis Pada Pelat Pondasi Pada Geser Satu Arah

Maka:

≤ √fc′ . bw . d (2.34)

Dimana:

Vu = gaya geser sejarak d dari muka kolom

Vc = geser beton

bw = lebar pondasi (m)

d = h – d’ (h adalah tinggi pelat dan d’ adalah selimut beton)

ϕ = 0,6 (reduksi kekuatan untuk geser)
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2.12.2.2. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Dua Arah

Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang pelat mempunyai keliling

dengan masing-masing sisi sebesar b dimana penampang kritis terjadi sejarak ½ d

dari muka tumpuan yang diperlihatkan pada Gambar 2.9. Kekuatan geser beton

pada penampang kritis tersebut adalah,

1
2 d

h

1
2 d

1
2 d h 1

2 d

ho

bo

Gambar 2.9 Daerah Geser Aksi Dua Arah Pada Pelat Pondasi

Vc = 1 + 2 . √fc′ . bo . d (2.35)

Dimana:

bo = keliling daerah kritis

= 2 (bo + ho) (2.36)

βo = ; h (sisi panjang kolom). (2.37)

; b (sisi pendek kolom).

d = tinggi efektif penampang (m).

Gaya geser nominal penampang:= Vn ≤ Vc + Vs ≤ 4. √fc′ . bw . d (2.38)

Vs = kuat geser tulangan geser.
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Vu = (ho − bo ) (2.39)

Pu = beban berfaktor pada kolom.

A = luas pondasi (B x L).

2.12.3. Perhitungan Tulangan Pondasi

Penulangan tiang pancang dihitung berdasarkan kebutuhan pada waktu

pengangkatan. Pengangkatan dibedakan menjadi dua yaitu pengangkatan dua titik

dan pengangkatan satu titik. Dalam penulangan pondasi tiang pancang diperlukan

adanya kontrol terhadap kekuatan bahan tiang pancang yaitu (Sardjono, 1991: 32):P tiang = σ bahan . A tiang (2.40)

Dimana:P tiang = kekuatan yang diijinkan pada tiang pancang (kg).σ bahan = tegangan tekan ijin bahan tiang (kg/cm²).

= 0,6 x Fc’

A tiang = luas penampang tiang pancang (cm²).

2.12.3.1. Pengangkatan Dua Titik

Penulangan pondasi tiang pancang dengan pengangkatan dua titik dapat

dilihat pada Gambar 2.10 (Sardjono, 1991: 47).

M1 = ½ . g . a2 (2.41)

dengan : g = berat sendiri tiang pancang (kg/m)

M2 = 1 8 . g . (L – 2a)2 – ½ . g . a2 (2.42)

M1 = M2

½ . g . a2 = 1 8 . g . (L – 2a)2 – ½ . g . a2 (2.43)

4a2 + 4aL – L2 = 0 (2.44)
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Gambar 2.10 Pengangkatan Tiang di Dua Titik

2.12.3.2. Pengangkatan Satu Titik

Penulangan pondasi tiang pancang dengan pengangkatan satu titik dapat

dilihat pada Gambar 2.11 (Sardjono, 1991: 48).

M1 = ½ . g . a² (2.45)

R1 = ½ . g . (L – a) -
. .

(2.46)

=
( )

-
.( ) (2.47)

=
. .( ) (2.48)

Mx = R1x – ½ . g . x² (2.49)

Syarat ekstrim:

= 0 (2.50)

R1 – gx = 0 (2.51)
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Gambar 2.11 Pengangkatan Tiang di Satu Titik

Maka:

x = =
.( ) (2.52)

M max = M2 =
.( ) – ½ . g .

.( ) (2.53)

= ½ . g .
.( ) (2.54)

M1 = M2 ….. ½ . g . a² = ½ . g .
.( ) (2.55)

a =
.( ) (2.56)

2a – 4aL + L² = 0 (2.57)

Dalam hal ini, hasil momen dari kedua pengangkatan yang terbesar adalah

keadaan yang paling menentukan. Penulangan pondasi selanjutnya memiliki cara

yang sama persis dengan penulangan pile cap sesuai pada Bab 2.12.1. yang dimana

tiang pancang dianggap sebagai balok.

2.12.3.3. Perencanaan Sengkang

Dalam hal ini perencanaan sengkang dapat dihitung dengan beberapa

langkah sebagai berikut (Rusdianto, 2005: 143).
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Gambar 2.12 Diagram Geser

Vu (kN)

d

L

Ø Vs pada penampang kritis

Ø Vc Vu = Ø Vc

Daerah Penulangan Sengkang

Daerah Sengkang Minimum

Gambar 2.13 Diagram Geser Setengah Bentang Balok

A. Tinggi efektif penampang (d)

d = h – 60 mm (2.58)

B. Gaya geser tumpuan (Vu)

Vu = ½ . Wu . L (2.59)

Gaya geser penampang kritis (Vu kritis):
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Vu kritis = . Vu (2.60)

Gaya geser yang disumbangkan oleh beton:

Vc = . √fc′ . bw . d (2.61)

dengan : Ø Vc > Vu = dipakai sengkang minimum

Dimana:

bw = lebar (m)

d = tinggi efektif (mm)

C. Perencanaan jarak sengkang

Perencanaan jarak sengkang dibagi menjadi beberapa segmen dari

penampang kritis.

S1 =
. .

(2.62)

S max = ½ . d > S1 (2.63)

Dimana:

S = jarak sengkang (m)

Av = 2 x luas tulangan (mm²)

Fy = mutu baja


