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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Umum 

Pada prinsipnya perencanaan sebuah bangunan meliputi perencanaan 

bangunan atas dan perencanaan bangunan bawah, perencanaan bangunan atas 

(upper structure) meliputi komponen struktur dari bangunan yang ada diatas 

permukaan tanah seperti struktur portal bangunan tersebut. Sedangkan untuk 

bangunan bawah (sub structure) adalah komponen bangunan yang ada di bawah 

permukaan tanah, dalam hal ini bangunan yang dimaksud adalah pondasi.

2.2 Pondasi 

Pondasi merupakan suatu kontruksi pada bagian bawah struktur/bangunan  

(sub-structure) yang memiliki fungsi meneruskan beban dari bagian atas 

struktur/bangunan (upper-structure) kelapisan tanah yang berada di bawahnya 

tanpa mengakibatkan : 

 Keruntuhan geser tanah serta

 Penurunan (settlement) tanah/pondasi yang berlebihan (Joetata Hardihardaja,

jilid 1: 1)

Jenis pondasi secara umum ada 2 macam yaitu pondasi dangkal dan 

pondasi dalam. Salah satu contoh pondasi dalam yaitu pondasi tiang dimana 

fungsinya adalah untuk menopang bangunan bila lapisan tanah kuat berada sangat 

dalam. Pondasi tiang juga digunakan untuk mendukung bangunan yang menahan 

gaya angkat ke atas terutama pada bangunan tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh 

gaya-gaya penggulingan akibat beban angin. Selain itu, tiang-tiang juga 

digunakan untuk mendukung bangunan dermaga, di mana pada bangunan ini, 

tiang-tiang dipengaruhi oleh gaya-gaya benturan kapal dan gelombang air. 
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Pondasi tiang dipakai untuk beberapa maksud, meliputi :  

1. Untuk meneruskan beban bangunan yang berada di atas air maupun tanah 

lunak, ke tanah pendukung yang 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 oleh gesekan sisi tiang dengan tanah 

di sekitarnya. 

3. Untuk mengunci bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas 

tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. 

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

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

bertambah. 

6. Untuk mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah 

tergerus air (H. C. Hardiyatmo, 2015 : 76). 

Gambar 2.3 menunjukkan panjang maksimum dan beban maksimal untuk 

beberapa macam tiang yang banyak dipakai dalam praktek. 

20 cm

30 ton

20 cm

60 ton

27 cm

50 ton

27 cm

80 ton

27 cm

80 ton

30 cm

80 ton

30 cm

100 ton

40 cm

100 ton

Tiang Kayu Cor ditempat

Tiang Pipa Cor dalam selubung Beton Pracetak

Tiang Pipa diisi Profil H

Silinder Prategang  
Gambar 2.1 Panjang dan beban maksimum untuk berbagai macam tipe tiang yang 

umum di pakai dalam praktek (Carson, 1965). (H. C. Hardiyatmo, 2015 : 78) 
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     Standar daya dukung tanah menurut Peraturan Pembebanan Indonesia 

Untuk Gedung 1983 (PPIUG 1983) adalah :   

1. Tanah keras (lebih dari 5 kg/cm2)   

2. Tanah sedang (2-5 kg/cm2)   

3. Tanah lunak (0,5-2 kg/cm2)   

4. Tanah amat lunak (0-0,5 kg/cm2)   

Kriteria daya dukung tanah tersebut dapat ditentukan melalui pengujian 

secara sederhana. Misal pada tanah berukuran 1 cm x 1 cm yang diberi 

beban 5 kg tidak akan mengalami penurunan atau amblas maka tanah 

tersebut digolongkan tanah keras. Ada 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.   

 

2.3  Pembebanan 

2.3.1  Beban Vertikal (Gravitasi) 

2.3.1.1 Beban Mati atau Dead Load (DL) 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan 

gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, 

dinding partisi tetap, finishing, klading gedung dan  komponen arsitektural 

dan struktural lainnya serta peralatan layan. (SNI 1727-2013 Pasal 3 No. 

3.1.1) 

 

2.3.1.2  Beban Hidup atau Live Load (LL) 

Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan 

gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban 

lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, 

atau beban mati. (SNI 1727-2013 Pasal 4 No. 4.1) 
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2.3.2  Beban Horizontal (Lateral) 

2.3.2.1  Beban Gempa atau Earthquake (E) 

Ialah semua beban statik ekwivalen yang bekerja pada gedung atu 

bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa 

itu. Dalam hal pengaruh gempa pada struktur gedung ditentukan 

berdasarkan suatu analisa dinamik, maka yang yang diartikan dengan 

beban gempa di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang 

terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu (SNI 1726-2012 Pasal 3 No. 1) 

SNI 03-1726-2012 Pasal 9.1.1 

Berhubung sesuai pasal 5.1.1 akibat pengaruh gempa rencana 

struktur bawah tidak boleh gagal lebih dahulu dari struktur atas, maka 

struktur bawah harus dapat memikul pembebanan gempa maksimum 

akibat pengaruh gempa rencana Vm yang dapat diserap oleh struktur atas 

dalam kondisi di ambang keruntuhan menurut persamaan : Vm = f2 Vy 

Dimana Vy adalah pembebanan gempa akibat pengaruh gempa 

rencana yang menyebabkan pelelehan pertama di dalam struktur gedung 

dan f2 adalah faktor kuat lebih struktur akibat kehiperstatikan struktur 

gedung yang menyebabkan terjadinya redistribusi gaya-gaya oleh proses 

pembentukan sendi plastis yang tidak serempak bersamaan. Faktor kuat 

lebih struktur f2 nilainya bergantung pada nilai faktor daktilitas struktur 

gedung µ yang bersangkutan dan ditetapkan menurut persamaan : f2 = 

0,83 + 0,17 µ, Maka dengan memperhatikan pasal 4.3.3, pembebanan 

gempa maksimum akibat pengaruh Gempa Rencana Vm dapat dihitung 

dari pembebanan gempa nominal Vn menurut persamaan : Vm = f Vn 

Dimana f disebut faktor kuat lebih total yang terdapat didalam 

struktur gedung, yang ditetapkan menurut persamaan : f = f1 + f2 

Dengan f1 = 1,6 sebagai faktor kuat lebih beban dan bahan. Dalem 

tabel 2.1 dicantumkan nilai f1 dan f untuk berbagai nilai µ, berikut faktor 

reduksi gempa R yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa nilai µ dan 

R tidak dapat melampaui nilai maksimumnya menurut pasal 4.3.4 

(Pamungkas, 2010 : 5). 
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Tabel 2.1 Faktor kuat lebih (dikutip dari Tabel 9 SNI 03-1726-2002) 

Taraf Kinerja 
Struktur  

µ R f2 f 

Elastik Penuh 1,0 1,6 1,00 1,6 
Daktail Parsial  1,5 

2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7,2 
8,0 

1,09 
1,17 
1,26 
1,35 
1,44 
1,51 
1,61 
1,70 

1,7 
1,9 
2,0 
2,2 
2,3 
2,4 
2,6 
2,7 

Daktail Penuh 5,3 8,5 1,75 2,8 
     (Sumber : Pamungkas, 2010 : 6) 

 

2.3.2.2 Wilayah Gempa Bumi di Indonesia 

Untuk wilayah gempa bumi yang terdapat di Indonesia dapat 

dilihat pada SNI 1726-2012. Pada SNI 1726-2012, peta wilayah 

gempa ditetapkan berdasarkan parameter percepatan gempa batuan 

dasr, yang terdiri dari dua buah yaitu : 

 Ss (Percepatan batuan dasar periode pendek 0.2 detik) 

 S1 (Percepatan batuan dasar periode 1 detik) 

Peta wilayah dapat dilihat pada gambar 2.2 dan gambar 2.3 

 
Gambar 2.2 Peta wilayah gempa menurut SNI 1726-2012 berdasarkan parameter 

Ss 
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Gambar 2.3 Peta wilayah gempa menurut SNI 1726-2012 berdasarkan parameter 

S1 

2.3.2.3 Konsep Perencanaan Bangunan Tahan Gempa 

Perencanaan bangunan tahan gempa secara konvensional adalah 

berdasarkan konsep bagaimana meningkatkan kapasitas tahanan struktur 

terhadap gaya gempa yang bekerja padanya. Filosofi perencanaan bangunan 

tahan gempa yang diadopsi hamper seluruh Negara di dunia mengikuti 

ketentuan berikut ini: 

a) Pada gempa kecil bangunan tidak boleh mengalami kerusakan. 

b) Pada gempa menengah komponen struktural tidak boleh rusak, namun 

komponen non-struktural diijinkan mengalami kerusakan. 

c) Pada gempa kuat komponen struktural boleh mengalami kerusakan, 

namun bangunan tidak boleh mengalami keruntuhan. 

2.3.3 Beban Angin atau Wind Load (W) 

Ialah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung 

yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara (SNI 1727-2013 Pasal 6 

No. 1) 

 

2.4 Analisa Struktur 

Hasil dari perhitungan pembebanan di kombinasikan dan dimasukkan ke 

program pendukung serta kombinasi beban sesuai dengan SKSNI 03-1726-2012. 
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Tabel 2.2 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) 

 

2.5  Pengujian Standart Penetrasion Test (SPT) 

Uji penetrasi standar dilakukan karena sulitnya memperoleh contoh tanah 

tak terganggu pada tanah granuler. Pada pengujian ini, sifat-sifat tanah pasir 

ditentukan dari pengukuran kerapatan relatif secara langsung dilapangan. 

Pengujian untuk mengetahui nilai kerapatan relatif yang sering digunakan adalah 

uji pentrasi standar atau disebut uji SPT (Standar Penetration Test). Prosedur uji 

SPT tercantum dalam ASTM D1586 (H. C. Hardiyatmo, 2014 : 63).  

 

2.6 Daya Dukung Ijin Tiang 

Daya dukung ijin tiang ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan ijin 

Tarik. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan material itu 

sendiri (pamungkas, 2010 : 42-51). 

 

2.6.1.  Daya Dukung Ijin Tekan 

Analisis daya dukung ijin tekan pondasi tiang terhadap kekuatan tanah 

mempergunakan formula sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan data sondir (Guy sangrelat), 

 

 𝑃𝑎 =
𝑞𝑐𝑥𝐴𝑝 

𝐹𝐾1
+  

𝑇𝑓𝑥𝐴𝑠𝑡 

𝐹𝐾2
 

 

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 

2. Berdasarkan data N SPT (Mayerhof),  

 

𝑃𝑎 =
𝑞𝑐𝑥𝐴𝑝 

𝐹𝐾1
+

Ʃ𝑙𝑖𝑓𝑖𝑥𝐴𝑠𝑡  

𝐹𝐾2
 

Dimana : 

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 

3. Berdasarkan kekuatan material, Pa = σ’b x Ap, Dimana : 

Pa = daya dukung ijin tekan tiang 

σ’b = tegangan tekan ijin bahan tiang 

Ap  = luas penampang tiang  
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2.6.2. Daya Dukung Ijin Tarik 

Analisis daya dukung ijin tarik pondasi tiang terhadap kekuatan tanah 

mempergunakan formula sebgai berikut :  

Data sondir (Guy Sangrelat, Mayerhof), 

 𝑃𝑡𝑎 =
(𝑇𝑓𝑥𝐴𝑠𝑡)𝑥 0,70 

𝐹𝐾2
+ 𝑊𝑝 

Dimana :  

Pta  = daya dukung ijin tarik tiang 

Wp = berat pondasi 

Data N SPT (Mayerhof),  

 

𝑃𝑡𝑎 =
(Ʃ𝑙𝑖𝑓𝑖𝑥𝐴𝑠𝑡)𝑥 0,70 

𝐹𝐾2
+ 𝑊𝑝 

 

2.7 Jumlah Tiang yang Diperlukan 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan pada suatu titk kolom 

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

terfaktor). 

Jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya aksial yang 

terjadi dengan daya dukung tiang (Pamungkas, 2010 : 54). 

np =  
P

Pall
        

Dimana: 

𝜂𝑝 = jumlah tiang 

P = gaya aksial yang terjadi 

Pall = daya dukung ijin tiang (Pamungkas, 2010 : 54). 

 

2.8 Efisiensi Kelompok Tiang Pancang  

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan seperti yang baru dijelaskan 

pada bab 2.6 masih belum sempurna karena daya dukung kelompok tiang 

bukanlah berati daya dukung satu tiang dikalikan dengan jumlah tiang. Hal ini 

karena intervensi (tumpang tindihnya) garis-garis tegangan dari tiang-tiang yang 
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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 −  θ 
(n−1)m+(m−1)n

90 mn
  , 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 (Pamungkas, 2010 : 55-56). 

 

2.9  Daya Dukung Horizontal 

Dalam analisis gaya horizontal, tiang perlu dibedakan menurut model 

ikatannya dengan penutup tiang (pile cap). Karena itu, tiang dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu:  -Tiang ujung jepit (fixed end pile) 

-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). 

 

Pada tanah kohesif dan ujung terjepit 

-Untuk tiang pendek 

  Hu = 9cu D(Lp – 3D/2) 

  Mmax = Hu (Lp/2 + 3D/2) 

-Untuk tiang sedang 

My = (9/4) cuDg
2 – 9cuDf(3D/2 + f/2) 
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Hu dihitung dengan mengambil Lp = 3D/2 + f +g 

Dimana 

cu = undrained strength 

D = diameter tiang 

Lp = panjang tiang yang tertanam 

Cek apakah momen maksimum pada kedalaman (f + 3D/2) 

lebih kecil dari My. Jika Mmax lebih besar My maka tiang 

termasuk tiang panjang. Untuk tiang panjang (Mmax > My). 

Hu dinyatakan pleh persamaan: 

  Hu =
2𝑀𝑦

3𝐷/2 + 𝑓/2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tiang ujung jepit 

dalam tanah kohesif (Broms, 

1964a) (a) Tiang pendek (b) Tiang 

sedang (c) Tiang panjang 

(Pamungkas, 2010: 60-61) 

 

 

 

2.10 Penurunan Tiang 

Pada waktu tiang dibebani, tiang akan mengalami pemendekan dan tanah 

di sekitarnya akan mengalami penurunan. Beberapa metode hitungan penurunan 
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telah diusulkan, yaitu penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang kelompok (H. 

C. Hardiyatmo, 2015: 248) 

2.10.1 Penurunan Tiang Tunggal 

Metode Poulus dan Davis (1980) 

1. Untuk Tiang Apung (floating pile) 

S =
𝑃𝑢 𝑙

𝐸𝑠 𝑑
  

I  =  IoRkRhRm 

Dimana: 

S = penurunan kepala tiang 

Pu = beban terfaktor yang bekerja pada tiang 

Io = faktor pengaruh untuk penurunan tiang yang tidak mudah 

mampat (incompressible) dalam massa semi tak terhingga 

(gambar 2.3) 

Rk = faktor koreksi kemudahmampatan (kompresibilitas) tiang 

untuk μ=0.5 (gambar 1.4) 

Rh = faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada 

tanah keras (gambar 1.5) 

Rµ = faktor koreksi angka poisson µ (gambar 1.6) 

H = kedalaman total lapisan tanah 

 

2. Untuk Tiang Dukung Ujung 

S =
𝑃𝑢 𝑙

𝐸𝑠 𝑑
  

I  =  IoRkRbRm 

Dimana : 

S = penurunan kepala tiang 

Pu = beban ultimit yang bekerja pada tiang 

Io = faktor pengaruh untuk penurunan tiang yang tidak mudah 

mampat (incompressible) dalam massa semi tak terhingga 

(gambar 2.3) 
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Rk = faktor koreksi kemudahmampatan (kompresibilitas) tiang 

untuk μ=0.5 (gambar 2.4) 

Rb = faktor koreksi untuk kekakuan lapisan pendukung 

(gambar 2.7) 

Rµ = faktor koreksi angka poisson µ (gambar 2.6) 

H = kedalaman total lapisan tanah  

 

Pada gambar 1.4, 1.5, 1.7, K adalah suatu ukuran kompresibilitas 

relatif antara tiang dan tanah yang dinyatakan oleh persamaan : K =
𝐸𝑝 

𝐸𝑠 
 

Dimana : 

K  = faktor kekakuan tiang 

Ep  = modulus elastisitas bahan tiang 

Es  = modulus elastisitas tanah  

 
Gambar 2.5 Faktor penurunan Io (Poulus dan Davis, 1980) 
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Gambar 2.6 Koreksi kompresi, Rk (Poulus dan Davis, 1980) 

 
Gambar 2.7 Koreksi kedalaman, Rh (Poulus dan Davis, 1980) 
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Gambar 2.8 Koreksi angka Poisson, Rµ (Poulus dan Davis, 1980) 

 

2.10.2 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 

Dimana: 

S = penurunan total 

Si = immediate settlement 

Sc = consolidation settlement 

 

2.10.3 Penurunan segera (immediate settlement) 

Penurunan segera adalah penurunan yang dihasilkan oleh distorsi 

massa tanah yang tertekan dan terjadi pada volume konstan. 

MenurutJanbu, Bjerrum, dan Kjaernsli (1956), hal itu dirumuskan sebagai 

berikut :  

Si =  μ1μ0
qB

Eu
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Dimana: 

Si = penurunan segera  

q = tekanan yang terjadi (Pu

A
) 

B = lebar kelompok tiang  

Eu = modulus diformasi pada kondisi undrained 

μi = faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas 

H (Gambar 1.8) 

μo = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df  (Gambar 1.8) 

 

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 mendapatkan nilai Eu adalah menggunakan 

hubungan antara Eu dengan kekuatan geser undrained (undrained shear 

strength) Cu dari tanah liat. Eu = 400 . Cu  
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Gambar 2.9 Grafik hubungan µi, µo, kedalaman pondasi (Df) dan lebar pondasi 

(B) (Janbu, Bjerrum dan Kjaernsli)(Pamungkas, 2010 : 35) 

 

2.10.4 Penurunan konsolidasi (consolidation settlement) 

Penurunan konsolidasi dihitung dari hasil test oedometer. Kurva 

tekanan – angka pori (pressure – voids ratio curve) hasil dari test tersebut 

digunakan untuk menentukan koefisien pemampatan. Koefisien 

pemampatan adalah : 

𝑚𝑣 =
∆𝑒

(1 + 𝑒𝑜)∆𝑝
 

Dimana: 

∆e  = perubahan angka pori 

eO = angka pori pada tekanan awal 

∆p = tambahan tekanan akibat beban 

 

Setelah dihitung harga mv, yang mewakili setiap lapisan tanah yang 

dibebani kelompok tiang, maka settlement oedometer (Soed) di tengah 

zone kena beban dapat dihitung dengan persamaan :  

 Soed = µd.σz.sz.H 

Dimana : Soed = settlement oedometer 

µd = faktor kedalaman (dari gambar 2.10) 

mv = koefisien kemampatan 
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σz = tekanan vertikal efektif rata-rata pada lapisan pendukung 

yang diakibatkan oleh tekanan pondasi netto (qn) pada 

dasar pondasi ekuivalen (gambar 2.9)  

H = ketebalan lapisan tanah pendukung 

 
Gambar 2.10 Distribusi tegangan di bawah pondasi bujur sangkar 

 

Gambar 2.11 Faktor 

kedalaman untuk 

perhitungan settlement 

oedometer (Pamungkas, 

2010 : 81-82) 

 

 

 

 

 

 

Settlement 
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oedometer perlu dikoreksi dengan faktor geologi µg untuk memperoleh 

harga consolidation settlement lapangan. Harga consolidation settlement 

menjadi :  

Sc = µg.soed 

Dimana : 

Sc = penurunan konsolidasi 

µg = faktor geologi (tabel 2.2) 

Total penurunan yang terjadi : 

S = Si + Sc (Pamungkas, 2010 : 79 - 83) 

 

Tabel 2.3 Faktor geologi µg (Mj. Thomlinson, 1977) 

Tipe tanah liat Harga µg 

Sangat sensitif (endapan lunak) 1,0 – 1,2 

Konsolidasi normal 0,7 – 1,0 

Konsolidasi berlebihan 0,5 – 0,7 

Heavily over consolidated 0,2 – 0,5 

(Sumber : Pamungkas, 2010 : 39) 

 

2.11 Pile Cap 

Pelat penutup tiang (pile cap) berfungsi untuk menyebarkan beban dari 

kolom ke tiang-tiang. Perancangan pelat penutup tiang dilakukan dengan 

anggapan sebagai berikut : 

1. Pelat penutup tiang sangat kaku 

2. Ujung atas tiang menggantung pada pelat penutup tiang (pile cap). Karena 

itu, tidak ada momen lentur yang diakibatkan oleh pelat penutup ke tiang. 

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

tegangan dan deformasi membentuk bidang rata (H. C. Hardiyatmo, 2015 : 

283-284). 
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2.11.1 Dimensi Pile Cap 

Jarak tiang mempengaruhi ukuran pile cap. Jarak tiang pada 

kelompok tiang biasanya diambil 2,5D – 3D, dimana D adalah diameter 

tiang. Jarak tiang pada pile cap dijelaskan pada Gambar 2.11 

 
Gambar 2.12 Jarak tiang 

 

SNI-03-2847-2002 pasal 17.7 

Ketebalan pondasi telapak di atas lapisan tulangan bawah tidak 

boleh kurang dari 300 mm untuk pondasi telapak di atas pancang. 

 

SNI-03-2847-2002 pasal 9.7 

Tebal selimut beton minimum untuk beton yang dicor langsung di 

atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah adalah 75 mm. Kontrol 

geser. 

 

SNI-03-2847-2002 pasal 13.12 

Kuat geser pondasi telapak di sekitar kolom, beban terpusat, atau 

daerah reaksi ditentukan oleh kondisi terberat dari dua hal berikut : 

1. Aksi balok satu arah di mana masing-masing penampang kritis yang 

akan ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong seluruh 

lebar pondasi telapak. 
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2. Aksi dua arah di mana masing-masing penampang kritis yang akan 

ditinjau harus ditempatkan sedimikian hingga perimeter penampang 

adalah minimum. 

Perhitungan gaya geser 1 arah dan 2 arah untuk pile cap sama dengan 

perhitungan gaya geser 1 arah dan 2 arah pada pondasi telapak. 

 

2.11.2 Perhitungan Tulangan 

SNI-03-2847-2002 pasal 17.4.2 

Momen terfaktor maksimum untuk sebuah pondasi telapak 

setempat harus dihitung pada penampang kritis yang terletak di : 

1. Muka kolom, pedestal, atau dinding, untuk pondasi telapak yang 

mendukung kolom, pedestal atau dinding beton. 

2. Setengah dari jarak yang diukur dari bagian tengah ke tepi dinding, 

untuk pondasi telapak yang mendukung dinding pasangan. 

3. Setengah dari jarak yang diukur dari muka kolom ke tepi pelat alas 

baja, untuk pondasi yang mendukung pelat pelat dasar baja. 

4. Beban aksial Pu yang bekerja dibebankan sama rata ke seluruh tiang. 

Masing-masing tiang mendapatkan beban aksial sebesar Pu/np 

(Pamungkas, 2010 : 87-88). 

 


