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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Hadihardaja (1997:1) menjelaskan bahwa pondasi merupakan kontruksi 

dimana mempunyai fungsi sebagai penerus beban yang berada di struktur atas 

bangunan dan disalurkan ke bagian bawah bangunan tanpa adanya keruntuhan 

geser tanah dan penurunan tanah yang tidak berlebihan. 

Jenis pondasi dibagi menjadi 2 yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. 

Hardiyatmo (2015 : 76-77) menjelaskan bahwa salah satu contoh pondasi dalam 

yaitu pondasi tiang dimana fungsinya adalah berguna untuk pendukung bangunan 

bilamana tanah keras terdapat pada lapisan yang dalam. Pondasi tiang ini berguna 

lagi sebagai pendukung gaya yang arahnya keatas terutama pada bangunan yang 

mempunyai tingkat yang tinggi dan dipengaruhi oleh faktor penggulingan yang 

disebabkan oleh beban angin. Selain itu, biasanya tiang pancang ini digunakan 

sebagai pendukung bangunan yang terletak pada dermaga dimana bangunan 

dermaga ini biasanya mempunyai gaya yang diakibatkan benturan kapal dan 

gelombang air laut. 

Tujuan digunakannya pondasi tiang pancang,yaitu :  

1.  Sebagai penerus beban dari atas tanah yang lunak ke lapisan tanah yang 

keras 

2.  Sebagai penerus beban ke tanah dimana tanah tersebut bersifat realtif lunak 

sampai pada kedalaman yang ditentukan, sehingga pondasi tiang ini dapat 

mendukung beban yang langsung bergesekan dengan tanah sekitar pondasi 

tiang. 

3.  Sebagai alat pengangker struktur yang dipengaruhi oleh gaya yang 

mempuanyai arah ke atas dan gaya guling. 

4. Sebagai penahan gaya yang mempunyai arah horizontal dan gaya yang 

miring. 
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5.  Sebagai pemadat tanah yang bersifat pasir yang kemudian daya dukung 

pasir tersebut bertambah. 

6.   Sebagai pendukung pondasi struktur dimana permukaan tanah mudah 

tergerus oleh air. 

 Ada 3 kategori pondasi tiang, sebagai berikut : 

1. Tiang yang mempunyai perpindahan besar merupakan tiang pejal ataupun 

mempunyai lubang yang ujungnya ditutup dan dipasang ke dalam tanah 

yang kemudian volume tanah berpindah sehingga menjadi ralatif besar. 

Contoh tiang yang mempunyai perpindahan besar yaitu, tiang baja bulat, 

tiang beton prategang, tiang beton pejal, dan tiang kayu. 

2. Tiang yang mempunyai perpindahan kecil merupakan sama pada tiang 

perpindahan besar tetapi volume tanah yang berpindah relatif kecil. Contoh 

tiang perpindahan kecil antara lain tiang ulir, tiang baja bulat yang ujungnya 

terbuka, tiang ujung berbentuk H, tiang beton prategang yang berlubang dan 

ujungnya terbuka, tiang beton yang berlubang dan ujungnya terbuka. 

3. Tiang yang tanpa adanya perpindahan merupakan tiang yang cara 

pemasangannya dengan cara digali ataupun dibor. Contoh tiang yang tanpa 

perpindahan yaitu tiang beton yang proses cornya langsung di dalam lubang 

hasil bor tanah yang disebut dengan tiang bor. 

Hardiyatmo (2015:77-78) menjelaskan bahwa saat ini telah banyak 

digunakan berbagai tipe pondasi dalam, bisa dilihat pada Gambar 2.1. Penggunaan 

disesuaikan dengan besarnya beban, kondisi lokasi/lingkungan, dan lapisan tanah. 

Nama dari tipe-tipe pondasi sangat beragam dan bergantung pada individu yang 

mendifinisikannya. Klasifikasi tiang yang didasarkan pada metode pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut: 

Tiang pancang (driven pile) di mana cara pemasangannya dipancang 

ataupun ditekan sampai kedalam tanah keras dan dibuat dengan bahan yang 

mempunyai bentuk persegi ataupun bulat. 
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Tiang bor (drilled shaft) di mana tiang dipasang dengan cara mengebor 

tanah lebih dulu sampai kedalaman tertentu, kemudian tulangan baja dimasukkan 

dalam lubang bor dan kemudian diisi/dicor dengan beton. 

Kaison (caisson) adalah suatu bentuk kotak atau silinder telah dicetak lebih 

dulu, dimasukkan ke dalam tanah, pada kedalaman tertentu, dan kemudian diisi 

beton. Kadang-kadang kaison juga disebut sebagai tiang bor yang berdiameter/lebar 

besar, sehingga kadang-kadang membingungkan dalam penyebutan. 

 

Gambar 2.1 Panjang dan Beban Maksimum untuk Berbagai Macam Tipe Tiang  

yang Umum Dipakai dalam Praktek.(Hardiyatmo, 2015 : 78) 

2.2 Pembebanan 

2.2.1 Beban Vertikal (Gravitasi) 

2.2.1.1 Beban Mati atau Dead Load (DL) 

Adalah beban yang berasal dari seluruh gedung atau struktur dimana 

mempunyai sifat tetap yang tak dapat dipindahkan seperti segala sesuatu unsur 

tambahan dan penyelesaian, mesin dan semua peralatan yang tak dapat dipisahkan 

dalam struktur tersebut. (PPIUG, 1983:7) 

2.2.1.2 Beban Hidup atau Live Load (LL) 

Adalah beban yangg sifatnya tidak tetap, beban ini terjadi akibat adanya 

faktor hunian dan kegunaan dalam suatu gedung. Yang termasuk dalam beban 
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hidup ini adalah beban lantai yang berasal dari barang yang ada di lantai yang 

tentunya dapat berpindah, kemudian mesin yang dapat dipindahkan. (PPIUG, 

1983:7) 

2.2.2 Beban Horizontal (Lateral) 

2.2.2.1 Beban Gempa atau Earthquake (E) 

Adalah beban yang dipengaruhi oleh gaya statik dimana gaya ini 

mempengaruhi gerakan tanah akibat dari gempa itu sendiri. Kemudian pengaruh 

gempa ini khusunya struktur pada suatu gedung cara menetukannya dengan analisa 

dinamis yang artinya bahwa beban gempa ini merupakan gaya dalam struktur dalam 

suatu gedung yang terjadi akibat gerakan tanah oleh gempa itu sendiri. (PPIUG, 

1983:7) 

Menurut Pamungkas (2013:4-5) beban gempa adalah adanya suatu gerakan 

tanah di bagian bawah suatu strutur gedung dimana gerakan tanah ini 

mempengaruhi gedung tersebut. 

SNI 03-1726-2002 Pasal 9.1.1. Sesuai dengan Pasal 5.1.1 strutur bawah 

tidak diperbolehkan gagal atau runtuh terlebih dahulu akibat dari gempa yang 

direncanakan, sehingga struktur bawah yang direncanakan diharuskan mampu 

menahan beban maksimal dari gempa rencana Vm dengan kita melihat persamaan 

sebagai berikut :  

Vm = f2.Vy        (2.1) 

Vy merupakan beban yang diakibatkan dari gempa rencana dan kemudian 

menyebabkan pelelehan pertama di suatu struktur gedung, f2 merupakan faktor kuat 

lebih dalam suatu struktur yang diakibatkan dari kehiperstatikan suatu struktur yang 

kemudian menyebabkan adanya redistribusi gaya oleh sendi plastis yang bergerak 

tidak serempak dan bersamaan. Faktor kuat lebih suatu struktur f2 dipengaruhi oleh 

nilai faktor daktalitas dalam suatu struktur gedung µ sesuai dengan persamaan 

berikut : 

f2 = 0,83 + 0,17 µ       (2.2) 
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Sehinga saat memperhatikan Pasal 4.3.3, pembebanan gempa maksimum 

akibat dari pengaruh gempa rencana Vm dapat dihitung dari pembebanan gempa 

nominal sesuai dengan persamaan berikut ini :  

Vm = f Vn        (2.3) 

f bisa dibilang faktor kuat lebih total yang terdapat pada suatu struktur, 

sesuai dengan persamaan berikut ini :  

f = f1 + f2        (2.4) 

f1 sama dengan 1,6 yang digunakan pada faktor kuat lebih beban dan bahan. 

Nilai f1 & f yang berguna sebagai nilai µ bisa dilihat pada Tabel 2.1 bersamaan 

dengan faktor reduksi gempa R, dengan syarat nilai µ & R tidak melebihi nilai yang 

disyaratkan sesuai dengan Pasal 4.3.3. 

Tabel 2.1 Faktor Kuat Lebih 

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, 2013 : 6) 

Perhitungan beban gempa menurut SNI 03-1726 (2002:32-33) dengan 

metode dinamis: 

R = 
𝑉𝑥

0+ 𝑉𝑦
0

𝑉𝑥
0

𝑅𝑥
+

𝑉𝑦
0

𝑅𝑦

        (2.5) 

dimana : 

Vx : gaya geser untuk pembebanan gempa dalam arah sumbu-x 

Ry : faktor reduksi gempa arah sumbu-y 

Vy : gaya dasar gempa arah sumbu-y  

 Nilai akhir respon dinamis suatu struktur tidak boleh diambil < 80 % , 

pembebanan gempa nominal akibat pengaruh gempa P rencana. Bila respon 
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dinamik struktur gedung dinyatakan dalam gaya geser dasar nominal V. Kita bisa 

melihat rumus yang dipakai sebagai berikut : 

 V ≥ 0,8 V1        (2.6) 

dimana : 

V1 : gaya geser dasar nominal sebagai respons ragam yang pertama terhadap    

pengaruh gempa rencana menurut persamaan : 

 𝑉1 =  
𝐶1𝐼

𝑅
 𝑊𝑡         (2.7) 

dimana : 

V : gaya geser bangunan dasar rencana (kN) 

C1 : faktor respon gempa 

I : faktor keutamaan 

R : faktor reduksi gempa 

Wt : berat total bangunan (kN) 

 Faktor keutamaan struktur (I) adalah koefisien yang diberikan pada saat 

perhitungan gempa akibat pengaruh dari fungsi gedung. Pada Tabel 2.2 disajikan 

faktor keutamaan struktur. 

Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Struktur (I) 

Kategori Gedung 
Faktor Keutamaan 

I1 I2 I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan, perkantoran 1,0 1,0 1,0 

Monumen dan bangunan monumental 1,0 1,6 1,6 

Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi air bersih, 

pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan dalam keadaan darurat, 

fasilitas radio dan televisi. 

1,4 1,0 1,4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, produk minyak 

bumi, asam, bahan beracun. 
1,6 1,0 1,6 

Cerobong, tangki diatas menara 1,5 1,0 1,5 

(Sumber: SNI 03-1726, 2002:14) 

 Menurut SNI 03-1726 (2002:14) I1 adalah faktor keutamaan gedung yang 

tergantung pada probabilitas kejadian gempa yang diharapakan selama umur 
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bangunan, I2 adalah faktor keutamaan gedung yang tergantung pada fungsi dan 

kategori gedung, sehingga faktor keutamaan gedung (I) adalah I1 + I2. Faktor 

reduksi gempa (R) sangat tergantung pada jenis perkuatan struktur pada sebuah 

bangunan. Wilayah gempa dan spectrum respon (C), dimana percepatan gempa 

sangat dipengaruhi oleh daerah dimana sebuah gedung berdiri. Spectrum respon 

gempa rencana dapat kita lihat yang ada di Tabel 2.4 dan ditunjukan dengan 

Gambar 2.3. Di Indonesia dibagi menjadi 6 wilayah gempa bisa dilihat pada 

Gambar 2.2. Percepatan puncak batuan dasar dan percepatan puncak muka tanah 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

   

Gambar 2.2 Wilayah Gempa Indonesia dengan Percepatan Puncak Batuan Dasar 

dengan  Periods ulang 500 Tahun.(SNI 03-1726,2002:23) 

Tabel 2.3   Percepatan Puncak Batuan Dasar dan Percepatan Puncak Muka 

Tanah untuk Masing-masing Wilayah Gempa Indonesia 

Wilayah 

Gempa 

Percepatan 

Puncak Batuan 

Dasar (‘g’) 

Percepatan Puncak Muka Tanah A0 (‘g’) 

Tanah 

Keras 

Tanah 

Sedang 

Tanah 

Lunak 

Tanah 

Khusus 

1 0,03 0,04 0,05 0,08 
Diperlukan 

evaluasi 

khusus di 

setiap 

lokasi  

2 0,10 0,12 0,15 0,20 

3 0,15 0,18 0,23 0,30 

4 0,20 0,24 0,28 0,34 

5 0,25 0,28 0,32 0,36 

6 0,30 0,33 0,36 0,38 

 (sumber : SNI 03-1726,2002:22) 
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Gambar 2.3 Respon Spektrum Gempa Rencana.( SNI 03-1726,2002:25) 

 Dalam Tabel 2.4 nilai-nilai Am dan Ar dicamtumkan untuk masing-masing 

wilayah gempa dan masing-masing jenis tanah. 

Tabel 2.4 Spektrum Respon Gempa Rencana 

Wilayah 
gempa 

Tanah keras 
Tc = 0,5 det 

Tanah Sedang 
Tc = 0,6 det 

Tanah Lunak 
Tc = 1,0 det 

Am Ar Am Ar Am Ar 

1 0,10 0,05 0,13 0,08 0,20 0,20 

2 0,30 0,15 0,38 0,23 0,50 0,50 

3 0,45 0,23 0,55 0,33 0,75 0,75 

4 0,60 0,30 0,70 0,42 0,85 0,85 

5 0,70 0,35 0,83 0,50 0,90 0,90 

6 0,83 0,42 0,90 0,54 0,95 0,95 

(sumber : SNI 03-1726,2002:24) 
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 Beban geser dasar nominal V harus dibagikan sepanjang tinggi struktur 

gedung menjadi beban-beban gempa nominal statik ekuivalen F1, yang menangkap 

pada pusat massa lantai tingkat ke-i menurut persamaan: 

 𝐹𝑖 =  
𝑊𝑖𝑍𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑍𝑖
𝑛
𝑖=1

        (2.8) 

dimana : 

Fi : beban gempa tiap lantai (kN) 

Wi : berat lantai tingkat ke-I (kN) 

zi : ketinggian lantai tingkat ke-I dari dasar gedung (m) 

 Analisa beban gempa dengan analisa statik ekuivalen mengikuti Tata Cara 

Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non 

Gedung, SNI 03-1726-2012. Berikut ini tata cara beban gempa dengan statik 

ekuivalen menurut SNI 03-1726-2012: 

 Langkah pertama adalah menentukan kategori bangunan yaitu kategori 

resiko dan faktor keutamaan yang bisa kita lihat di Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. 

Tabel 2.5 Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Non Gedung untuk Beban 

Gempa 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Resiko 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori resiko 

I,III,IV termasuk , tapi tidak dibatasi untuk : 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen/ rumah susun 

- Pusat perbelanjaan/ mall 

- Bangunan industri  

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 

(sumber : SNI 03-1726,2012:14) 
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Tabel 2.6 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori Resiko Faktor keutamaan gampa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

(sumber : SNI 03-1726,2012:15) 

Lokasi bangunan yang terletak di Kota Batu, menurut peta gempa 2010 

(SNI 03-1726, 2012:134-135) bisa dilihat Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. 

 

  Gambar 2.4 Peta Respon Spektra Percepatan 1,0 dt (S1) di batuan dasar   (Ss) 

untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun. 

       (SNI 03-1726,2012:134) 

 

Gambar 2.5 Peta Respon Spektra Percepatan 1,0 dt (S1) di batuan dasar   (Ss) 

untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun. 

      (SNI 03-1726,2012:135) 
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Setelah diketahui hasil S1 dan Ss dapat diketahui nilai koefisien situs Fa dan 

Fv yang bisa dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. 

Tabel 2.7 Koefisien Situs, Fa 

Kelas Situs Parameter respon spektral percepatan gempa (MCER) terpetakan pada periode 
pendek, T = 0,2 detik, Ss 

 Ss ≤ 0,25 Ss = 0,5 Ss = 0,75 Ss = 1,0 Ss ≥ 1,25 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

SF SSb 

(Sumber : SNI 03-1726,2012:22) 

Tabel 2.8 Koefisien Situs, Fv 

Kelas Situs Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan pada 

periode 1 detik, S1 

 S1 ≤ 0,1 S1 = 0,2 S1 = 0,3 S1 = 0,4 S1 ≥ 0,5 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

SD 2,4 2 1,8 1,6 1,5 

SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

SF SSb 

(Sumber : SNI 03-1726,2012:22) 

Parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek (SMS) dan 

periode 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan klasifikasi situs, harus ditentukan 

dengan perumusan sebagai berikut : 

SMS = Fa x Ss          (2.9) 

SM1 =  Fv x S1        (2.10) 

Setelah itu menentukan parameter percepatan gempa desain dengan rumus 

sebagai berikut : 

SD1 =  Fv x SM1        (2.11) 

SDS = Fa x SMS        (2.12) 

Setelah diketahui nilai dari parameter percepatan gempa maka kita dapat 

melihat kategori desain gempa pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10. 



15 
 

Tabel 2.9 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons Percepatan   

Pada Perioda Pendek  
dfgfgggr Nilai SDS Kategori risiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167 A A 

0,167 ≤ SDS < 0,33 B B 

0,33 ≤ SDS < 0,50 C C 

0,50 ≤ SDS D D 

(Sumber : SNI 03-1726,2012:24) 

Tabel 2.10  Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons Percepatan 

Pada Perioda 1 Detik  
dfgfgggr Nilai SD1 Kategori risiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,167 A A 

0,167 ≤ SD1 < 0,133 B B 

0,133 ≤ SD1 < 0,20 C C 

0,20 ≤ SD1 D D 

(Sumber : SNI 03-1726,2012:25) 

Kemudian menentukan faktor modifikasi respon (R) yang ada pada SNI 03-

1726-2002. Setelah diketahui nilai modifikasi respon maka dapat dihitung nilai 

periode fundamental pendekatan (Ta) untuk gedung <12 tingkat dengan rumus 

sebagai berikut : 

Ta  = 0,1 . Jumah tingkat      (2.13) 

Setelah itu menghitung koefisien respon seismik (Cs) dengan rumus sebagai 

berikut : 

Cs max= 
SDS

R/Ie
        (2.14) 

Beban geser dasar akibat gempa dengan persamaan : 

V = Cs x W        (2.15) 

Gaya gempa lateral yang timbul harus didistribusikan menjadi beban-beban 

terpusat yang bekerja pada tiap tingkat sepanjang tinggi bangunan berupa beban-

beban gempa statik ekivalen Fi dengan persamaan : 

𝐹 =  
𝑊𝑖  𝑥 ℎ𝑖 

𝑘𝑥 𝑉

∑ 𝑊𝑗𝑥 ℎ𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1

        (2.16)  

Dengan;  k = 1   untuk T ≤ 0,5 detik 

  k = 2   untuk T ≥ 2,5 detik 

  k = interpolasi  untuk 0,5 < T < 2,5 detik 
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2.2.2.2 Beban Angin atau Wind Load (W) 

Menurut PPIUG (1983:7) adalah beban yang bekerja pada suatu struktur 

gedung dimana beban ini disebabkan karena adanya selisih pada tekanan angin. 

Menurut PPIUG (1983 : 22) menjelaskan tentang adanya tekanan angin yang positif 

dan tekanan angin yang negatif dimana arah kerjanya tegak lurus terhadap bidang 

yang ditinjau. Nilai dari tekanan angin positif dan tekanan angin negatif ini ditulis 

dalam satuan kg/m2, hal ini bisa ditentukan dengan mengalikannya pada tekanan 

tiupnya. 

2.3 Analisa Struktur 

Hasil dari perhitungan pembebanan di kombinasikan dan dimasukkan ke 

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

Tabel 2.11 Menyajikan kombinasi beban untuk metode ultimit dan metode 

tegangan ijin. 

Tabel 2.11  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) 

 

2.4 Daya Dukung Ijin Tiang 

Pamungkas (2013:42-43) menjelaskan bahwa daya dukung ijin tiang 

ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan ijin tarik. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi tanah dan kekuatan material itu sendiri. 

2.4.1 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
       (2.17) 

Di mana : 

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
      (2.18) 

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 

 Nakazawa (2000:100-102) menjelaskan bahwa perkiraan satuan (unit) 

daya dukung terpusat qd, diperoleh dari hubungan antara L/D pada Gambar 2.6 dan 

qd/N. L adalah panjang ekuivalen penetrasi pada lapisan pendukung dan diperoleh 

dari Gambar 2.7. D adalah diameter tiang, N̅ adalah harga rata-rata N pada ujung 

tiang, yang didasarkan pada persamaan berikut ini: 

 N̅
𝑁1+ N̅ 2

2
        (2.19) 
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dengan : 

N̅ : Harga N rata-rata untuk perencanaan tanah pondasi pada ujung tiang  

N1 : Harga N pada ujung tiang  

N̅ 2 : Harga rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang  

 

Gambar 2.6  Diagram Perhitungan dari Intensitas Daya Dukung Ultimate Tanah  

Pondasi pada Ujung Tiang.(Nakzawa, 2000:101)  

 

Gambar 2.7  Cara Menentukan Panjang Ekuivalen Penetrasi Sampai ke Lapisan 

Pendukung.(Nakazawa, 2000:101) 

 Untuk tiang yang dicor di tempat (cast in place), qd diambil/diperkirakan 

dari, 
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atau
C

a) Harga N rencana dari tanah pondasi pada ujung tiang diperoleh dengan: 

 N̅
𝑁1+ N̅ 2

2
 <N̅  ≦ 40       (2.20) 

N1 :  Harga N pada ujung tiang 

N̅ 2 : Harga rata-rata pada jarak 4D dari ujung tiang  

b) Jarak dari titik di mana 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. 

Besarnya gaya geser maksimum dinding fi berdasarkan Tabel 2.12, sesuai 

dengan macam tiang dan sifat tanah pondasi. C pada Tabel 2.12 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 2.7 (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. 

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

lapisan tanah didapat dari Gambar 2.7 dan Fi yang sesuai dengan harga rata-rata N 

dapat diperoleh berdasarkan Tabel 2.12.  

 Tabel 2.12 Intensitas Gaya Geser Dinding Tiang 

 
Tiang Pracetak 

(t/m2) 
Tiang yang dicor ditempat 

(t/m2) 

Tanah berpasir 
  

Tanah kohesif C atau N (≤ 12) 
 

(Sumber : Nakazawa, 2000: 102)  

3. Berdasarkan kekuatan material 

Pamungkas (2013:44) menyebutkan bahwa perhitungan daya dukung ijin 

tekan berdasarkan kekuatan material sebagai berikut: 

Pa = σ’b x Ap        (2.21) 

Jenis Tiang 

Jenis Pondasi 
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Dimana : 

Pa = daya dukung ijin tekan tiang 

σ’b = tegangan tekan ijin bahan tiang 

Ap  = luas penampang tiang.  

2.4.2 Daya Dukung Ijin Tarik 

Menurut Pamungkas (2013:50-51) analisis daya dukung ijin tarik pondasi 

tiang terhadap kekuatan tanah mempergunakan formula sebagai berikut :  

1. Data sondir (Guy Sangrelat, Mayerhof) 

𝑃𝑡𝑎 =
(𝑇𝑓𝑥𝐴𝑠𝑡)𝑥 0,70 

𝐹𝐾2
+ 𝑊𝑝      (2.22) 

Dimana :  

Pta  = daya dukung ijin tarik tiang 

Wp = berat pondasi 

2. Data N SPT (Mayerhof) 

𝑃𝑡𝑎 =
(Ʃ𝑙𝑖𝑓𝑖𝑥𝐴𝑠𝑡)𝑥 0,70 

𝐹𝐾2
+ 𝑊𝑝       (2.23) 

 

2.5 Jumlah Tiang yang Diperlukan 

Menurut Pamungkas (2013:54) jumlah tiang yang dihitung pada satu kolom 

berdasarkan beban yaitu beban aksial dimana beban aksial ini mempunyai 

kombinasi beban DD + LL (beban terfaktor) 

Jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya aksial yang 

terjadi dengan daya dukung tiang. 

np =  
P

Pall
        (2.24) 

Dimana: 

𝜂𝑝 = jumlah tiang 

P = gaya aksial yang terjadi 

Pall = daya dukung ijin tiang. 

2.6 Efisiensi Kelompok Tiang 

Menurut Pamungkas (2013:55-56) perhitungan jumlah tiang yang 

diperlukan seperti yang baru dijelaskan pada Bab 2.5 masih belum sempurna 

dikarenakan adanya tumpang tindih antara garis tegangan pada kolom yang saling 
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berdekatan sehingga bukan berarti jumlah tiang dikali dengan daya dukung 

sehingga keduanya diikat dengan atau dinyatakan dengan suatu nilai yaitu nilai 

efisiensi. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi tiang kelompok yaitu 

sebagai berikut : 

Eg = 1 −  θ 
(n−1)m+(m−1)n

90 mn
      (2.25)  

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. 

2.7 Beban Maksimum Tiang Pada kelompok Tiang 

Pamungkas (2013:57-58) menjelaskan akibat beban-beban dari atas dan 

juga dipengaruhi oleh formasi tiang dalam satu kelompok tiang (Gambar 2.8), 

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 

melengkung atau terdeformasi. Untuk mencari beban maksimum dan minimum 

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

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛
 = 

Pu

np
 ±  

My .  X max

ny .  ∑ x2  ±  
Mx .  Y max

nx .  ∑ y2      (2.26)  

Dimana: 

P max = beban maksimum tiang 
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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 bila ada. 

Y1

Y2

X1 X2
 

X1 X2

Pu

M

 

Gambar 2.8 Beban yang Bekerja Pada Pile Cap.(Pamungkas, 2013:58) 
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2.8 Daya Dukung Horizontal 

Pamungkas (2013:60-61) menjelaskan dalam analisis gaya horizontal, tiang 

perlu dibedakan menurut model ikatannya dengan penutup tiang (pile cap). Karena 

itu, 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). Gambar 2.9 menyajikan tiang ujung jepit dalam 

tanah kohesif untuk tiang pendek, sedang, panjang. 

Pada tanah kohesif dan ujung terjepit 

Untuk tiang pendek 

Hu = 9cu D(Lp – 
3D

2
)       (2.27) 

Mmax = Hu (
Lp

2
 + 

3D

2
)        (2.28) 

Untuk tiang sedang 

My = (
9

4
) cuDg

2 – 9 cuDf(
3D

2
+  

f

2
)      (2.29) 

Hu dihitung dengan mengambil Lp = 
3D 

2
+ f +g    (2.30) 

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

        (2.31) 
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Gambar 2.9   Tiang Ujung Jepit dalam Tanah Kohesif (a) Tiang Pendek (b)  

Tiang Sedang (c) Tiang Panjang.(Pamungkas, 2013:61) 

2.9 Penurunan Tiang 

Pada waktu tiang dibebani, tiang akan mengalami pemendekan dan tanah di 

sekitarnya akan mengalami penurunan. Beberapa metode hitungan penurunan telah 

diusulkan, yaitu penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang 

kelompok.(Hardiyatmo, 2015: 248) 

Menurut Pamungkas (2013:73-77) penurunan tiang dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang kelompok. Besar 

penurunan dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan penyebaran tekanan pondasi ke 

tanah di bawahnya. Berikut penjelasan penurunan tiang tunggal dan penurunan 

tiang kelompok: 
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2.9.1 Penurunan Tiang Tunggal 

Metode Poulus dan Davis (1980) 

1. Untuk Tiang Apung (floating pile) 

S =
𝑃𝑢 𝑙

𝐸𝑠 𝑑
        (2.32) 

I  =  IoRkRhRm        (2.33) 

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 2.10) 

Rk  = faktor koreksi kemudahmampatan (kompresibilitas) tiang untuk μ=0.5 

(Gambar 2.11) 

Rh = faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada tanah keras 

(Gambar 2.12) 

Rµ = faktor koreksi angka poisson µ (Gambar 2.13) 

H = kedalaman total lapisan tanah 

2. Untuk Tiang Dukung Ujung 

S =
𝑃𝑢 𝑙

𝐸𝑠 𝑑
        (2.34) 

I  =  IoRkRbRm        (2.35) 

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 2.10) 

Rk  = faktor koreksi kemudahmampatan (kompresibilitas) tiang untuk μ=0.5 

(Gambar 2.11) 

Rb  = faktor koreksi untuk kekakuan lapisan pendukung (Gambar 2.14) 

Rµ = faktor koreksi angka poisson µ (Gambar 2.13) 

H = kedalaman total lapisan tanah  



26 
 

Pada Gambar 2.11, 2.12, 2.14, K adalah suatu ukuran kompresibilitas relatif 

antara tiang dan tanah yang dinyatakan oleh persamaan : 

K =
𝐸𝑝 

𝐸𝑠 
         (2.36) 

Dimana : 

K = faktor kekakuan tiang 

Ep  = modulus elastisitas bahan tiang 

Es  = modulus elastisitas tanah  

 

Gambar 2.10 Faktor Penurunan Io.(Pamungkas, 2013:75) 

 

Gambar 2.11 Koreksi Kompresi, Rk. (Pamungkas, 2013:75) 
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Gambar 2.12 Koreksi Kedalaman, Rh .(Pamungkas, 2013:76) 

 

Gambar 2.13 Koreksi Angka Poisson, Rµ.(Pamungkas, 2013:76) 

 

Gambar 2.14 Koreksi Kekakuan Lapisan Pendukung, Rb.(Pamungkas, 2013 :77) 
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2.9.2 Penurunan Kelompok Tiang 

Pamungkas (2013:79) menjelaskan 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        (2.37) 

Dimana: 

S = penurunan total 

Si = immediate settlement 

Sc = consolidation settlement 

1. Penurunan segera (immediate settlement) 

Menurut pamungkas (2013:80) penurunan segera merupakan 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 =  μ1μ0
qB

Eu
        (2.38) 

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 2.15) 

μo = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df  (Gambar 2.15) 

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        (2.39) 

Gambar 2.15 menunjukan grafik hubungan µi, µo, kedalaman pondasi (Df) 

dan lebar pondasi (B). 

2. Penurunan konsolidasi (consolidation settlement) 

Menurut Pamungkas (2013:80-83) 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
        (2.40) 

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       (2.41) 

Dimana : 

Soed = settlement oedometer 

µd = faktor kedalaman (dari Gambar 2.17) 

mv = koefisien kemampatan 

σz  = tekanan vertikal efektif rata-rata pada lapisan pendukung yang 

diakibatkan oleh tekanan pondasi netto (qn) pada dasar pondasi ekuivalen 

(Gambar 2.16)  

H = ketebalan lapisan tanah pendukung 

 Untuk mengetahui distribusi tegangan dibawah pondasi bujur sangkar dan 

faktor kedalaman bisa kita lihat Gambar 2.16 & Gambar 2.17. 
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Gambar 2.15   Grafik Hubungan µi, µo, Kedalaman Pondasi (Df) dan Lebar 

Pondasi (B).(Pamungkas, 2013 : 35) 

 

Gambar 2.16 Distribusi Tegangan dibawah Pondasi Bujur Sangkar.(Pamungkas, 

2013:81) 
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 Settlement oedometer perlu dikoreksi dengan faktor geologi µg untuk 

memperoleh harga consolidation settlement lapangan. Harga consolidation 

settlement menjadi : 

Sc  = µg.soed        (2.42) 

Dimana : 

Sc = penurunan konsolidasi 

µg = faktor geologi (Tabel 2.13) 

 Dalam menentukan nilai Cc menurut M.Das (1993:195) yaitu dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Cc = 0,156e0 + 0,0107 (Rendon-Herrero-1980)    (2.43) 

Total penurunan yang terjadi : 

S = Si + Sc         (2.44) 

 

 

Gambar 2.17 Faktor Kedalaman untuk Perhitungan Settlement Oedometer  

(Pamungkas, 2013:82) 
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Untuk mengetahui faktor geologi (µg) disajikan dalam Tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Faktor Geologi µg 

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, 2013 : 39)  

2.10 Pile Cap 

Pamungkas (2013:87) menjelaskan bahwa pile cap yang digunakan 

bergunan untuk menyebarkan berat dari struktur atas atau kolom kepada tiang 

pancang yang sudah direncanakan. Perencanaan pile cap harus mempunyai 

ketentuan sebagai berikut ini : 

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. 

2.10.1 Dimensi Pile Cap 

Pamungkas (2013:87-88) menjelaskan bahwa jarak tiang mempengaruhi 

ukuran pile cap. Jarak tiang pada kelompok tiang biasanya mengambil antara 2,5D 

sampai 3D,kemudian D merupakan diameter tiang. Jarak tiang pada pile cap 

dijelaskan pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18 Jarak Tiang.(Pamungkas, 2013:88) 
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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. 

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. 

2.10.2 Perhitungan Tulangan Pile Cap 

Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan balok. Perencanaan 

penulangan pile cap mempunyai beberapa langkah sebagai berikut (Rusdianto, 

2005: 118). 

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

K perlu = 
Mu

b .  d2        (2.45) 

dimana: 

Mu = momen yang terjadi pada balok (kgm) 

b = lebar balok (m) 

h = tinggi balok (m) 

d = tinggi efektif (m) = h – 60 mm    (2.46) 
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B. Rasio penulangan yang dapat diperoleh dengan, 

ω  = 0,85 – √0,72 − 1,7 
K

fc′
     (2.47) 

ρ = ω . 
fc′

fy
       (2.48) 

ρb = 
0,85 .  fc′

fy
 . β1 . (

600

600+fy
)     (2.49) 

ρ max = 0,75 . ρb       (2.50) 

ρ min = 
1,4

fy
        (2.51) 

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

dimana: 

Fc’ = mutu beton (MPa) 

Fy = mutu baja (Mpa) 

β1 = 0,85  

C. Bila harga rasio penulangan tarik memenuhi syarat maka dilanjut dengan 

perhitungan luas tulangan. 

As = ρ . b . d renc       (2.52) 

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  (2.53) 

2.10.3 Tinjauan Terhadap Geser 

Perilaku pondasi terhadap geser tidak berbeda dengan balok dan pelat 

(Rusdianto, 2005: 191). 

2.10.3.1 Kontrol 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 2.19. Apabila hanya geser dan lentur yang 

bekerja, maka kekuatan yang disumbangkan beton adalah, 
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Vc = 
1

6
√fc′ . bw . d      (2.54) 

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

atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga Vn ≤ Vc.  

 

Gambar 2.19 Penampang Kritis Pada Pelat Pondasi pada Geser Satu Arah 

Maka : 

Vu

ϕ
 ≤ 

1

6
√fc′ . bw . d        (2.55) 

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) 

2.10.3.2 Kontrol Geser Pons yang Bekerja Dua Arah 

Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang pelat mempunyai keliling 

dengan masing-masing sisi sebesar b0 dimana penampang kritis terjadi sejarak ½ d 
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dari muka tumpuan yang diperlihatkan pada Gambar 2.20. 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 2.20 Daerah Geser Aksi Dua Arah Pada Pelat Pondasi 

Vc = (1 +  
2

β0
)  2 . √fc′ . bo . d     (2.56) 

 Dimana: 

 bo = keliling daerah kritis  

  = 2 (bo + ho)       (2.57) 

 βo = 
h

b
 ; h (sisi panjang kolom).    (2.58) 

   ; b (sisi pendek kolom). 

 d = tinggi efektif penampang (m). 

Gaya geser nominal penampang: 

 
Vu

ϕ
= Vn ≤ Vc + Vs ≤ 4. √fc′ . bw . d     (2.59) 

 Vs = kuat geser tulangan geser. 

 Vu = 
Pu

A
 (ho2 −  bo2)      (2.60) 

 Pu = beban berfaktor pada kolom. 

 A = luas pondasi (B x L). 

2.10.4 Perhitungan Tulangan Pondasi  

Menurut Sardjono (1984:42) perhitungan tulangan yang digunakan adalah 

pada waktu proses pengangkatan. Proses pengangkatan dibedakan menjadi dua 

yaitu pengangkatan dua titik dan pengangkatan satu titik. Dalam penulangan 
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pondasi tiang pancang diperlukan adanya kontrol terhadap kekuatan bahan tiang 

pancang sebagai berikut : 

P ̅tiang = σ̅ bahan .  A tiang      (2.61) 

Dimana: 

P̅ tiang  = kekuatan yang diijinkan pada tiang pancang (kg). 

σ̅ bahan  = tegangan tekan ijin bahan tiang (kg/cm²). 

   = 0,6 x Fc’ 

A tiang  = luas penampang tiang pancang (cm²). 

2.10.4.1 Pengangkatan Dua Titik 

Penulangan pondasi tiang pancang dengan pengangkatan dua titik dapat 

dilihat pada Gambar 2.21 (Sardjono, 1984: 51-52). 

M1 = ½ . g . a2       (2.62) 

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

M2  = 1 8⁄  . g . (L – 2a)2 – ½ . g . a2   (2.63) 

M1  =  M2      (2.64) 

½ . g . a2 = 1 8⁄  . g . (L – 2a)2 – ½ . g . a2   (2.65) 

4a2 + 4aL – L2 = 0       (2.66) 

 

Gambar 2.21 Pengangkatan Tiang di Dua Titik.(Sardjono, 1991:51) 
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2.10.4.2 Pengangkatan Satu Titik 

Penulangan pondasi tiang pancang dengan pengangkatan satu titik dapat 

dilihat pada Gambar 2.22 (Sardjono, 1984: 52-53). 

M1 = ½ . g . a²       (2.67) 

R1 = ½ . g . (L – a) - 
1

2⁄  .  g .  a2

L− a
     (2.68) 

  = 
g (L−a)

2
 - 

g .  𝑎2

2 ( L−a)
      (2.69) 

  = 
g L2−2 .  a .  g L

2 (L−a)
       (2.70) 

Mx = R1x – ½ . g . x²      (2.71) 

Syarat ekstrim: 

dMx

dx
 = 0        (2.72) 

 R1 – gx = 0        (2.73) 

 

 

Gambar 2.22 Pengangkatan Tiang di Satu Titik. (Sardjono, 1991:52) 

 

Maka: 

x = 
R1

g
 = 

L2−2 a .  L

2 ( L−a )
      (2.74) 

M max = M2 = 𝑅1
L2−2 a .  L

2 ( L−a )
 – ½ . g . (

L2−2 a .  L

2 ( L−a )
)

2

   (2.75) 
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   = ½ . g . 
L2−2 a .  L

2 ( L−a )
     (2.76) 

M1 = M2 …..  ½ . g . a² = ½ . g . 
L2−2 a .  L

2 ( L−a )
   (2.77) 

    a = 
L2−2 a .  L

2 ( L−a )
    (2.78) 

   2a – 4aL + L² = 0     (2.79) 

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 2.10.2. yang dimana 

tiang pancang dianggap sebagai balok. 

2.10.4.3 Perencanaan Sengkang 

Dalam hal ini perencanaan sengkang dapat dihitung dengan beberapa 

langkah sebagai berikut (Rusdianto, 2005: 143). 

Vu (kN)

L

d

Vu (kN)

 

Gambar 2.23 Diagram Geser 

Vu (kN)

d

L

Ø Vs pada penampang kritis

Ø Vc Vu = Ø Vc

Daerah Penulangan Sengkang

Daerah Sengkang Minimum

 

Gambar 2.24 Diagram Geser Setengah Bentang Balok 

A. Tinggi efektif penampang (d) 

 d = h – 60 mm        (2.80) 
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B. Gaya geser tumpuan (Vu) 

 Vu = ½ . Wu . L       (2.81) 

 Gaya geser penampang kritis (Vu kritis): 

 Vu kritis = 

L

2
− d

L

2

 . Vu       (2.82) 

 Gaya geser yang disumbangkan oleh beton: 

 Vc = 
1

3
 . √fc′ . bw . d       (2.83) 

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 = 
Av .  fy .  d

Vs
       (2.84) 

 S max = ½ . d > S1       (2.85) 

 Dimana: 

 S = jarak sengkang (m) 

 Av = 2 x luas tulangan (mm²) 

 Fy = mutu baja 

2.10.5 Perencanaan Sambungan Las Pondasi Tiang Pancang 

Menurut (Setiawan, 2008 : 141) pengelasan adalah suatu proses dimana 

disambungnya bahan logam dan mengahsilkan peleburan bahan dengan cara 

memanaskannya sampai suhu yang sesuai baik itu ada tekanan ataupun tidak dan 

atau tanpa bahan pengisi. 

Las tumpul (groove welds), las ini dipakai untuk menyambung batang-

batang sebidang, karena las ini menyalurkan secara penuh beban yang bekerja, 

maka las ini harus memiliki kekuatan yang sama dengan batang yang 

disambungnya. Las tumpul dimana mendapat penyatuan antara las dan bahan induk 

sepanjang tebal penuh sambungan dinamakan las tumpul penetrasi penuh. 
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Sedangkan bila tebal penetrasi lebih kecil daripada tebal penuh sambungan , 

dinamakan las tumpul penetrasi sebagian. 

Tebal efektif las tumpul penetrasi penuh adalah tebal pelat yang tertipis dari 

komponen yang disambung . Untuk las tumpul penetrasi sebagian dapat dilihat pada 

Gambar  2.25 dan Gambar 2.26. 

Gambar 2.25 Grove Welds 

Gambar 2.26 Tebal Efektif Las Tumpul 

Kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut: 

a. Bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya bebanaksial terhadap

luas efektif, maka:

ɸ . Rnw = 0,90 . te . fy (bahan dasar) (2.86) 

ɸ . Rnw = 0,90 . te . fyw (las) (2.87) 

b. Bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap luas efektif, maka:

ɸ . Rnw = 0,90 . te . (0,6 . fy) (bahan dasar) (2.88) 

ɸ . Rnw = 0,80 . te . (0,6 . fyw) (las) (2.89) 

dengan fy dan fu adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. 


